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La Federació UB de l'AEP ha realitzat un cartell d'informació sobre els drets dels i les estudiants durant l'època d'exàmens, que s'ha penjat

a les Facultats de la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de donar eines a l'alumnat davant de possibles abusos o irregularitats en la

correcció de les proves avaluatives del gener i febrer.
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Saps quins són els teus drets als exàmens?

La Federació UB de l'AEP ha realitzat un cartell d'informació sobre els drets dels i les
estudiants durant l'època d'exàmens, que s'ha penjat a les Facultats de la Universitat de
Barcelona amb l'objectiu de donar eines a l'alumnat davant de possibles abusos o
irregularitats en la correcció de les proves avaluatives del gener i febrer.

  

  
L'estudiant sempre pot acollir-se al dret de la prova final en les condicions en què aquesta figuri en el
pla docent. (art.13 de les Normes Reguladores d'Avaluació i Qualificació de la UB)
  
Les qualificacions dels exàmens (parcials o finals) i dels treballs s'han de fer públiques com a màxim
15 dies naturals després de la seva realització.
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El professor ha de comunicar als alumnes la data de publicació de les notes el mateix dia de la
realització de l'examen. (art.22)
  
L'alumne té dret a la revisió de totes les proves, exàmens i treballs, tant parcials com finals, objecte
d'avaluació. (art.26)
  
Juntament amb els resultats dels exàmens el professor ha de fer públic l'horari, el lloc i la data en
què se'n farà la revisió. (art.27)
  
Les qualificacions individuals d'exàmens o la qualificació global per curs que apareguin a les actes
definitives poden ser objecte de recurs per part dels estudiants segons el procediment següent:
  
- Presentant una sol·licitud de revisió davant del mateix professor en els dies assenyalats
prèviament.
  

 Contra la resolució del mateix professor, es pot fer una reclamació dirigida al director de
departament corresponent, mitjançant una instància adreçada al cap d'estudis.
  

 El cap de departament nomenarà un tribunal que pot, si ho considera oportú, modificar la
qualificació obtinguda per l'estudiant. (art.29)
  
Contra l'incompliment del que es preveu en aquesta normativa, l'alumne podrà presentar una queixa
raonada davant del Consell d'Estudis de l'ensenyament corresponent.
  
Aquesta queixa pot ser presentada també pels estudiants membres del Consell d'Estudis en nom i a
petició de l'estudiant interessat. (art.30)
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