Compromís ètic i honradesa. Actuació davant d’un possible cas de còpia, plagi o frau
La veracitat en les avaluacions acadèmiques és una garantia tant per als estudiants com per als
professors que permet respondre a la confiança que la societat diposita en la Universitat per a la
formació de ciutadans responsables. Per això, l’honradesa i la responsabilitat de tots els membres de
la comunitat universitària formen part dels principis que inspiren el Codi Ètic de la Universitat Pompeu
Fabra i per aquest motiu la còpia, el plagi i el frau són conductes reprovables que la Universitat rebutja
sense excepció. Formen part d’aquestes conductes copiar o facilitar la còpia de forma premeditada;
elaborar, aportar o facilitar amb premeditació instruments per a la còpia o l’obtenció il·legítima
d’informació; ometre el reconeixement d’una persona en treballs o activitats acadèmiques, o falsejar
aquestes aportacions.
El Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (Acord de Consell de Govern de
18 de juliol de 2012) preveu les sancions per al plagi, la còpia i el frau per mitjà de la instrucció d’un
expedient disciplinari, però no existeixen unes indicacions generals que puguin orientar els centres
sobre les actuacions que han de fer davant d’aquestes irregularitats en l’avaluació, que tampoc
s’inclouen a la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (Acord de Consell de Govern de 9
de juliol de 2008) ni de màster universitari (Acord de Consell de Govern de 6 de febrer de 2013).
Cada centre pot tractar aquests casos en aplicació del marc normatiu vigent i, en cas que la situació
ho requereixi, s’acull a les previsions generals següents:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

En el cas que el professor detecti clarament que l’estudiant copia mentre fa una prova avaluable,
presencial o en línia, ha de demanar a l’estudiant que lliuri l’exercici i si s’escau els materials no
autoritzats que estigui fent servir, i el pot expulsar de l’aula presencial o virtual on es fa la prova.
En el cas que en la correcció d’un treball avaluable el professor detecti indicis evidents de còpia,
plagi o frau ho ha de comunicar a l’estudiant.
En casos de còpia o frau, és responsable de la conducta tant qui copia com qui deixa copiar, i les
conseqüències de la conducta afecten tots els estudiants implicats en l’actuació irregular.
Abans de sol·licitar la incoació d’un expedient disciplinari, el professor pot optar per penalitzar la
qualificació de l’examen o l’activitat avaluable, o suspendre-la (amb una qualificació suspens, entre
0 i 4,9), en funció de la gravetat de l’actuació irregular. En la valoració de la qualificació, el professor
ha de tenir en compte si el plagi o còpia és accidental (no citar bé, per exemple) o incidental (fer
passar per pròpia una activitat que no ho és).
En qualsevol cas, l’estudiant pot presentar una reclamació contra la qualificació final de
l’assignatura d’acord amb el que preveu l’article 12.3 de la Normativa acadèmica dels
ensenyaments de grau.
El professor ha de comunicar l’incident al responsable acadèmic de l’estudi (degà o director del
centre, o director de departament), el qual pot sol·licitar la incoació d’un expedient disciplinari, amb
independència de la repercussió de la conducta sobre la qualificació. Aquest expedient seguirà el
procediment previst al Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.
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