COMUNICAT
Alumnes DCE Seu d’Eivissa i Formentera UIB
Desprès de rebre la resposta per part del Rectorat de la UIB (a través del seu Vicerector Josep Aguiló, per telèfon el dia 12/05/2006),
on ens explicava que no es posaria el segon Cicle de l’ADE a les Seus
en el curs 2006/2007, ja que encara que hi havia voluntat per part
del Rectorat d’instaurar aquests estudis, s’han trobat amb dificultats
de fer-lo donat que algunes assignatures tenen un elevat contingut
matemàtic o tècnic que fa difícil fer-lo de forma virtual, i no es troba
el professorat adequat a les Illes d’Eivissa i Menorca (que substituís
aquells professors de Palma que no poguessin fer les classes per
Campus Extens) per fer-lo de forma presencial, entre altres motius
per la falta de temps. En la mateixa telefonada, se’n emplaçava a
parlar amb la facultat, per a rebre amb més detall les causes que han
fet prendre aquesta decisió.
Al mateix matí m’he posat en contacte amb el Vice Degà de la Facultat, el Dr. Javier Rey, el qual em va informar que a la darrera junta
de facultat es va discutir el tema (fa escassament dues setmanes), i
on es va resoldre que donaven un Sí a la instauració dels estudis (7
vots a favor i 7 en contra) si s’acomplissin les següents condicions:
1. Donat la precipitació de la decisió i la tipologia de la carrera,
no hi havia temps material d’elaborar el material didàctic per a
Campus Extens (El que anomenen els mòduls). Gràcies a la
nostra experiència com a estudiants de Ciències Empresarials,
sempre es d’agrair si el professor ens doni uns apunts, però
creiem que és una condició perfectament assumible per la nostra part. És més a naltros el que ens interessa principalment es
la classe magistral es faci per videoconferència, ja que a més en
tractar-se d’assignatures de segon cicle som perfectament capaços d’agafar apunts, i com a estudiants ja ens organitzarem
per a tenir-ne un bons apunts.
2. La segona condició, és que alguns professors, per les seves circumstàncies personals o professionals no poden viatjar 4 vegades al quatrimestre a Eivissa i 4 a Menorca (per les anuals son
dos quatrimestres). De nou aquesta condició és acceptable per
part de l’alumnat, sempre i quan el professor es comprometi a
fer els seminaris per videoconferència, i que atengui els alumnes de les Seus en el seu horari de tutoria, mitjançant les tutories electròniques (m@il i per Web Cam, si es donés el cas).

Per això volem manifestar que les condicions exposades per la Facultat per a la introducció dels estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, són perfectament assumibles per naltros, els alumnes, i
comprenem perfectament la postura dels professors. Recordem que
naltros l’únic que volem és rebre les classes per videoconferència
(que és el mateix que rebre les classes de forma presencial a Palma),
perquè puguem acabar els nostres estudis.
Finalment volem destacar que creiem que si encara hi hagués un
problema per la implantació d’una assignatura aquest any desprès
d’esgotar totes les possibles solucions, sempre es pot introduir en
cursos acadèmics pròxims, però no hauria de ser un entrebanc per a
introduir el curs 2006/2007 els estudis de la llicenciatura, com se’ns
va prometre des del Rectorat d’aquesta Universitat.
I perquè es tingui constància firmo a
Eivissa, el 13 de Maig del 2006.

Alexander Villa Wendt
Portaveu dels Alumnes i Representant dels Estudiants a la Junta de Facultat.
Ex – Vocal de Seus Consell d’estudiants i Diplomat en Ciències Empresarials.

Aquest comunicat ha sigut ratificat per l’assemblea d’estudiants, celebrada el
Dilluns 15 de Maig a les 20:00 a la Seu d’Eivissa i Formentera. També compta
amb el suport de companys de Menorca.

