PROTOCOL DEPARTAMENTAL RECOMANAT A SEGUIR EN CAS DE COPIATGE O PLAGI.
PENDENT D’APROVACIÓ EN CONSELL DE DEPARTAMENT

ABANS DE L’EXAMEN:
Se sol∙licitarà amb temps suficient a Logística de Campus l’assignació d’una aula per a l’examen
en la qual cada alumne pugui seure amb un seient buit a l’esquerra i a la dreta.

A l’inici de cada examen es manarà als alumnes que APAGUIN qualsevol aparell electrònic que
pugui rebre o emetre senyal. L’aparell haurà de restar apagat durant tot l’examen o prova.

DURANT L’EXAMEN:
La constatació que un estudiant ha incomplert l’obligació d’apagar un aparell electrònic del seu
ús comportarà:
a) L’expulsió immediata de l’aula, es trobi en el moment que vulgui de l’examen
b) Es qualificarà l’examen que estigui fent amb la qualificació SUSPÈS

DESPRÉS DE L’EXAMEN:
a) El nom de l’alumne / de l’alumna serà inclòs a una llista d’estudiants que, durant la
resta dels estudis de grau i/o màster, hauran de lliurar obligatòriament abans d’un
examen qualsevol aparell electrònic que porti al professor de l’assignatura, el qual el
custodiarà fins a l’acabament de l’examen
b) L’obertura d’un expedient informatiu detallat i objectiu que es guardarà a la secretaria
del departament.
c) S’informarà dels fets, fent‐li arribar una còpia de l’expedient informatiu, el o la
responsable d’ensenyament, el director o la directora del departament i el degà o
degana de la facultat.
d) El director del departament informarà al seu torn la comissió acadèmica del
departament, la qual resoldrà de recomanar al degà o a la degana, si escau, la
imposició d’una sanció a l’alumne / a l’alumna, a fi que el degà o la degana proposi, al
seu torn, al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat o directament al Rector o a la
Rectora l’inici d’un expedient disciplinari contra l’alumne afectat o l’alumna afectada
segons el previst pel Reglament de Règim Disciplinari dels Estudiants de la URV,
aprovat en Consell de Govern del 18 de desembre del 2013.
La comissió acadèmica, a instància del professor o de la professora de l’assignatura en
la qual s’hagi copiat o s’hagi plagiat, d’acord amb la normativa de plagis de la URV,
podrà recomanar que la sanció a imposar sigui per:
Falta menys greu
En el cas de copiatge, quan la comissió acadèmica així ho consideri oportú.

En el cas de plagi, quan aquest no afecti una part significativa dels treballs o exercicis
presentats en el context dels estudis.
Sanció: Pèrdua del dret a ser avaluat de la totalitat o part de les assignatures en què l’estudiant
estigui matriculat, en totes les convocatòries del curs acadèmic, amb la consegüent pèrdua dels drets
de matrícula o pèrdua del dret a ser avaluat en les convocatòries ordinàries d’una o més assignatures.
Falta greu
En el cas de copiatge, quan el professor o la professora tingui raons per creure que s’ha copiat en una
part significativa d’un examen.
En el cas de plagi, quan s’hagin plagiat, en tot o en una part significativa, obres intel·lectuals de
qualsevol tipus (...). S’entén per part significativa aquella que incideixi en la valoració del treball o
exercici presentat. Quan el plagi es realitzi en el context d’una assignatura, cal tenir en compte quin
pes pot tenir la part plagiada en la valoració del treball i en la qualificació final de l’assignatura.
Sanció. Expulsió temporal de la Universitat que comporta la pèrdua dels drets de matrícula i de curs
durant el temps que es compleixi la sanció, i la prohibició de traslladar l’expedient acadèmic en el curs
en què s’hagi dictat la sanció.
Les sancions de pèrdua del dret a ser avaluat comporten de manera accessòria la prohibició de
traslladar l’expedient acadèmic en el mateix curs.
A més, les sancions per faltes greus i per faltes menys greus poden comportar també de manera
accessòria la pèrdua total o parcial, definitiva o temporal, de beques o altres beneficis concedits per
la Universitat (consulteu el Reglament de règim disciplinari dels estudiants de la URV i la instrucció
per aplicar aquest reglament).

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/comunitat%2
0universitaria/estudiants/Reglament-disciplinari.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/comunitat%2
0universitaria/estudiants/Instruccio_Reglament-disciplinari.pdf

