Protocol d’actuació de l’ETSETB en cas de
realització d’actes fraudulents

• Document

aprovat per la Comissió
l’ETSETB el dia 22 d’octubre de 2014

Permanent

de

Continguts:
1

Marc jurídic............................................................................................. 1

2

Mesures en cas d'accions fraudulentes en proves d’avaluació. ....................... 1

3

Comissió de Caps d'Estudis ....................................................................... 1

4

Procediment ........................................................................................... 1

1 Marc jurídic
Aquest protocol d'actuació desenvolupa el que estableixen les Normatives
Acadèmiques de la UPC -que són de rang superior i prevalen si hi ha conflicte- en
cas de realització fraudulenta de proves d'avaluació.

2 Mesures en cas d'accions fraudulentes en proves d’avaluació.
2.1

Les Normatives Acadèmiques de la UPC estableixen que les accions
irregulars que puguin conduir a una variació de la qualificació d’un o més
estudiants, en particular copiar o facilitar la còpia il·legítima d'informació,
constitueixen una realització fraudulenta d’un acte d’avaluació que comporta
suspendre l'assignatura amb un zero, sense perjudici del procés disciplinari
que es pugui derivar.

2.2

Si un estudiant reconeix que ha copiat d’un altre sense el seu consentiment,
el segon quedarà exculpat, llevat prova en contrari.

2.3

En el cas de proves parcials, els estudiants que han copiat (o ho han
facilitat) no perdran l'opció, si és el cas, de fer l'examen extraordinari o de ser
reavaluats.

2.4

En el cas de proves finals, o reincidència en les parcials, els estudiants
que han copiat (o ho han facilitat) no podran, si és el cas, presentar-se a
l'examen extraordinari ni ser reavaluats de cap assignatura on ho hagin fet. A
més a més, aquest fet es tindrà en compte en la determinació de l’ordre de
matrícula del quadrimestre següent i en la concessió de beneficis per part de
l'Escola (programes de mobilitat i pràctiques en empresa i centres de recerca,
ajuts, ...).

2.5

En funció de la gravetat dels fets o les circumstàncies concurrents, el
director de l'escola donarà trasllat al rector als efectes de la possible exigència
de responsabilitat disciplinària.

3 Comissió de Caps d'Estudis
La Comissió de Caps d'Estudis, formada pel director de l'Escola, que la presideix, i
tots els caps d'estudis, és la responsable per decidir sobre l'aplicació de les mesures
anteriors.

4 Procediment
4.1 El professorat que sospiti que en una prova d'avaluació s'ha realitzat un acte
fraudulent, parlarà amb els presumptes implicats per intentar aclarir-ho. I,
excepte que quedi clar que no s'ha realitzat cap acte fraudulent, informarà dels
fets a la Comissió dels Caps d'Estudi a través del cap que correspongui.
4.2 La Comissió de Caps d'Estudis, prèvia audiència als professors i estudiants
implicats, decidirà sobre l'aplicació de les mesures previstes al punt 2:
suspendre l’assignatura als implicats, aplicar altres mesures previstes en el
punt 2.4 i, en funció dels fets, donar trasllat al rector als efectes de la possible
exigència de responsabilitat disciplinària.
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