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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objectiu i àmbit d’aplicació
1. L’objectiu d’aquest Estatut d’estudiants de la Universitat d’Alacant és
desenvolupar els drets i deures de l’alumnat universitari en compliment del
que disposa l’article 170 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant.
2. Aquest Estatut d’estudiants de la Universitat d’Alacant serà aplicable al
conjunt d’estudiants de la Universitat d’Alacant. Es considera estudiant de la
Universitat d’Alacant tota persones que estiga matriculada en ensenyaments
que permeten obtenir titulacions oficials dels tres cicles universitaris,
ensenyaments de formació contínua o altres estudis que ofereix la Universitat.
3. En tot allò que no preveu aquest document, s’entendrà d’aplicació subsidiària
el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’estudiant universitari
TÍTOL I
DELS DRETS I DEURES
CAPÍTOL I
Drets
Article 2. Drets comuns
L’alumnat de la Universitat d’Alacant, en la seua condició com a tal i d’acord
amb la naturalesa dels ensenyaments respectius, té aquests drets comuns:
1. Rebre un adequat ensenyament científic, tècnica i cultural.
2. Participar en l’ordenació i programació dels ensenyaments, com també en
el control de la seua qualitat i de la tasca docent del professorat, d’acord
amb el procediment oportú.
3. Rebre una valoració del seu rendiment acadèmic basada en criteris
objectius i públics, conèixer les seues qualificacions dins dels terminis que
es fixen reglamentàriament, com també exercir els mitjans d’impugnació

Títol: ESTATUT DE L’ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Categoria: DISPOSICIONS GENERALS

Documento generado automáticamente el día 02/07/2015 14:25:15. Este documento consta de 20 páginas.
Document generat automàticament el dia 02/07/2015 14:25:15. Aquest document consta de 20 pàgines.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3274.pdf

Òrgan: Consell de Govern
Data d’aprovació: 29 de juny de 2015
Data de publicació en el BOUA: 2 de juliol de 2015

corresponents, segons el procediment establit.
4. Conèixer amb suficient antelació el pla docent de les matèries o
assignatures en les quals preveja matricular-se i les dates de realització de
les proves d’avaluació.
5. Beneficar-se de les ajudes econòmiques i assistencials, així com de
l’exempció de preus públics establits per la Universitat i les previstes per la
llei.
6. Rebre informació i assessorament sobre l’organització, el contingut i les
exigències dels diferents estudis universitaris i procediments d’ingrés, com
també de l’orientació i eixides professionals dels estudis.
7. Rebre informació sobre assumptes d’interès per a la comunitat
universitària, amb especial atenció a les convocatòries de beques,
subvencions, bonificacions i ajudes de la Universitat o d’altres entitats.
8. Ser assistits durant la seua formació mitjançant un sistema eficaç
d’orientació i seguiment de caràcter transversal de la seua titulació, que
complete la docència com a formació integral i crítica i com a preparació per
a l’exercici d’activitats professionals.
9. La promoció i la realització d’activitats culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació, com a complement al
desenvolupament de la seua formació universitària integral.
10. Obtenir reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats
universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i
de cooperació regulades per la Universitat d’Alacant.
11. Utilitzar de manera adequada l’equipament, les infraestructures i els
recursos tecnològics universitaris, d’acord amb les normes reguladores
d’ús, que permeta programar i ordenar l’adquisició de competències
curriculars i altres activitats acadèmiques, culturals i esportives pròpies de
l’àmbit universitari.
12. La protecció de la Seguretat Social en els termes i condicions que
establisquen les disposicions legals.
13. La participació activa i democràtica, a través dels seus representants, en el
govern i gestió de la Universitat d’Alacant, en els casos i en la forma que
preveu l’Estatut de la Universitat d’Alacant i les disposicions reglamentàries
que el desenvolupen.
14. La llibertat d’expressió, de reunió i d’associació en l’àmbit universitari.
15. La igualtat d’oportunitats, sense cap mena de discriminació en l’accés a la
Universitat, ingrés en els centres, permanència en la Universitat i exercici
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dels seus drets acadèmics.
16. Rebre un tracte no sexista i a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
d’acord amb els principis establerts en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
17. Usar la llengua oficial de la seua elecció en totes les activitats acadèmiques o
extraacadèmiques, sens perjudici de les mesures impulsades per a
normalitzar l’ús del valencià i potenciar el coneixement de llengües
estrangeres.
18. Expressar col·lectivament les seues reivindicacions en els termes que
estableix aquest estatut.
19. Tots aquells drets comuns establits en la legislació vigent.

Article 3. Drets particulars d’estudiants de grau i de màster
Les i els estudiants de grau i màster tenen els drets particulars següents:
1. A rebre informació i a participar en l’elaboració de les memòries de
verificació de títols de grau i de màster.
2. A obtenir el reconeixement, si escau, de la seua formació prèvia, o si escau,
de les activitats laborals o professionals desenvolupades amb anterioritat.
3. A rebre una formació teoricopràctica de qualitat i d’acord amb les
competències previstes en el títol corresponent, o en el cas d’ensenyaments
de màster, ajustades als objectius professionals o d’iniciació a la recerca.
4. A disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que es podran fer en entitats externes i en els centres,
estructures o serveis de la UA, segons la modalitat prevista i garantint que
servisquen a la seua finalitat formativa.
5. A disposar de tutela efectiva, acadèmica i professional, en el treball final de
grau i de final de màster, i si escau, en les pràctiques externes que preveja el
pla d’estudis.
6. A comptar amb el reconeixement i protecció de la propietat intel·lectual del
treball de final de grau o de final de màster i dels treballs previs de recerca
en els termes que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria.
7. A participar en programes i convocatòries d’ajudes de mobilitat.
8. A participar en els processos d’avaluació institucional i en les agències
d’assegurament de la qualitat universitària.
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Article 4. Drets particulars de les i els estudiants de doctorat
Les i els estudiants de doctorat tenen els drets particulars següents:
1. A rebre una formació investigadora de qualitat, que promoga l’excel·lència
científica i atenga a l’equitat i la responsabilitat social.
2. A disposar d’una tutora o tutor que oriente el seu procés formatiu i una
directora o director, i si escau codirectora o codirector, amb experiència
investigadora acreditada, que supervise la realització de la tesi doctoral.
3. A la promoció per part de la UA en els seus programes de tercer cicle de la
integració dels doctorands en grups i xarxes de recerca.
4. A conèixer la carrera professional de la investigació i que la UA promoga en
els seus programes oportunitats de desenvolupament de la carrera
investigadora.
5. A participar en programes i convocatòries d’ajudes per a la formació
investigadora i per a la mobilitat.
6. A comptar amb la protecció de la propietat intel·lectual a partir dels
resultats de la tesi doctoral.
7. A tenir la consideració de personal investigador en formació, d’acord amb el
que establisca la legislació en matèria de ciència i investigació, pel que fa als
seus drets de representació.
8. A participar en el seguiment dels programes de doctorat i en els processos
d’avaluació institucional en els termes previstos per la normativa vigent.

Article 5. Drets particulars de les i els estudiants de formació contínua i
altres estudis oferits per la UA
Aquestes i aquests estudiants tenen els drets particulars següents:
1. Que la UA desenvolupe els seus programes de formació contínua amb
criteris de qualitat, i sistemes d’admissió flexibles que incloguen el
reconeixement de la formació i de l’activitat laboral o professional prèvies.
2. Comptar amb una carta de serveis que reculla l’oferta formativa
universitària, el tipus i durada de les activitats que s’ofereixen, els límits de
validesa acadèmica, i si escau, els mitjans disponibles per a la seua execució.

Article 6. Drets específics de les i els estudiants amb discapacitat
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Les persones que acrediten la condició d’estudiant amb necessitats educatives
especials derivades de la condició de discapacitat, acreditada amb la presentació
del certificat en vigor emès pels organismes públics competents d’acord amb
l’article 4.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i
de la seua inclusió social, tindran els drets següents:
1. A l’atenció, orientació i seguiment individualitzat pel Centre d’Ajuda a
l’Estudiant de la Universitat d’Alacant, que els oferirà: orientació, acollida,
assessorament i informació sobre recursos, drets, gestions i altres qüestions
que necessiten per al seguiment normalitzat de les classes, activitats de la
vida acadèmica, mobilitat i transició al món laboral.
2. A la reserva d’un mínim del 5 % de les places disponibles en totes les
titulacions, siguen de grau o de postgrau oficial, i si escau, en programes
específics de doctorat, a estudiants que tinguen reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33 %.
3. A l’exempció de taxes per serveis acadèmics universitaris que permeten
obtenir títols oficials a estudiants que tinguen reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33 %.
4. A utilitzar la modalitat de matrícula reduïda per discapacitat, segons la
Normativa de permanència.
5. A modificar la seua matrícula quan es considere pertinent.
6. A l’adaptació dels torns i grups acadèmics depenent de la naturalesa de les
necessitats educatives específiques.
7. A l’adaptació curricular individualitzada en els termes que establisca la
universitat i en la mesura de la seua disponibilitat organitzativa,
pressupostària i tècnica.
8. A un servei de transport adaptat, en el cas de discapacitat que li impedisca
utilitzar mitjans de transport habituals, en els termes que establisca la
Universitat i en la mesura de la seua disponibilitat organitzativa,
pressupostària i tècnica.
Article 7. Drets específics de les i els estudiants acreditats com a esportistes
d’elit.
Específicament, els qui acrediten la condició d’esportista d’elit, d’acord amb el
que disposa el Decret 13/2006 de 20 de gener, sobre els esportistes d’elit de la
Comunitat Valenciana, així com els que tinguen acreditada la condició d’esportistes
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d’alt nivell o d’alt rendiment segons el que disposa el Reial decret 971/2007, de 13
de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, tindran els drets següents:
1. A la reserva d’un mínim del 3 % de les places oferides i, addicionalment, el
5 % de les places corresponents al grau en Ciències de l’Activitat Física i
Esport.
2. A ser exceptuats els esportistes d’alt nivell de la realització de proves
físiques que, si escau, s’establisquen com a requisit per a l’accés als
ensenyaments i estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
3. A l’assignació d’un tutor o tutora acadèmica que actuarà de suport acadèmic
i interlocutor entre les i els estudiants i els diferents estaments
universitaris.
4. A la sol·licitud d’una adaptació curricular que incloga:
a. El canvi de grup per a garantir que puguen compatibilitzar els estudis
amb els horaris d’entrenaments, la participació en competicions oficials
i les concentracions fora de la residència habitual.
b. A la justificació de faltes d’assistència fins a un límit del 25 % de les
sessions lectives de caràcter obligatori per participació en competicions
oficials justificades amb la certificació de la federació esportiva
corresponent.
5. A la flexibilitat del calendari d’exàmens quan coincidisquen amb
competicions oficials justificades amb certificació de la federació esportiva
corresponent.
6. A la concessió de crèdits per reconeiximent d’activitats esportives d’acord
amb la regulació establida en la normativa de gestió universitària
corresponent.
7. El Consell de Govern de la Universitat d’Alacant podrà, atenent a les
disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la universitat, estendre
els drets indicats en els apartats 4 i 5 a les i els esportistes que formen part
del club esportiu de la UA, o bé representen la UA en els campionats
autonòmics d’esport universitari, campionat d’Espanya o campionats
europeus.
8. Els qui representen la UA tindran dret a ser dotats pel Servei d’Esports amb
l’equipament esportiu que es considere necessari per a la competició. Així
mateix, dins de la disponibilitat organitzativa i pressupostària de la
Universitat, se’ls facilitarà l’accés a les instal·lacions esportives i mitjans
especialitzats perquè puguen fer l’entrenament en la modalitat que
practiquen.
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Article 8. Drets específics de les víctimes de violència de gènere
1. Qui acredite la condició de víctima de violència de gènere, d’acord amb el
que disposa la Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència
sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i per tal de garantir el
seu dret a la protecció efectiva, tindrà els drets específics següents:
a. D’acord amb l’article 45.4. de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril,
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, les víctimes de violència de gènere tenen dret a
l’exempció de taxes dels preus públics per prestació de serveis
acadèmics. Mentre aquest dret no es trasllade a la Llei de taxes de la
Generalitat Valenciana, la Universitat d’Alacant vetllarà pel seu
compliment de manera subsidiària, articulant per a aquesta finalitat un
programa de beques específic, sens perjudici de la coordinació amb el
sistema de beques per a la realització d’estudis universitaris que
establisca la Generalitat Valenciana.
b. Sol·licitar canvi de grup en qualsevol moment del curs acadèmic.
c. Sol·licitar, quan compte amb ordre de protecció, la col·laboració del
servei de vigilància de la universitat amb els cossos i forces de seguretat.
d. Sol·licitar flexibilitat en el calendari d’exàmens.
2. Per a garantir la seua permanència en els estudis universitaris, les víctimes
de violència de gènere tindran dret a l’adaptació curricular en els termes
que establisca la Universitat i en la mesura de la seua disponibilitat
organitzativa i pressupostària.

Article 9. Drets específics en supòsits d’embaràs, part, adopció i acollida
Qui acredite situacions d’embaràs, part, adopció i acollida tindrà dret a
l’adaptació curricular en els termes que establisca la Universitat i en la mesura
de la seua disponibilitat organitzativa i pressupostària.
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Particularment, les alumnes que acrediten estar embarassades podran
sol·licitar, en els casos d’exposició a riscos especials, l’adaptació dels crèdits
pràctics curriculars, segons informe facultatiu.

Article 10. Drets de l’alumnat que tinga al seu càrrec filles o fills menors de
tres anys o tinga acreditada la condició de persona cuidadora de familiar
dependent
Qui acredite tenir a càrrec seu filles o fills menors de tres anys o acredite tenir
reconeguda la condició de persona cuidadora de familiar dependent en els
termes previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en els
termes que establisca la Universitat i en la mesura de la seua disponibilitat
organitzativa i pressupostària:
a. A sol·licitar l’adaptació curricular.
b. A sol·licitar el canvi de grup.

Article 11. Drets de l’alumnat que necessite compaginar estudis amb activitat
laboral
1. Qui acredite, amb la presentació de l’alta en la Seguretat Social i contracte
laboral, tenir una jornada laboral superior a vint hores setmanals i que
aquesta jornada és incompatible amb l’assistència a classe, tindrà dret, en
els termes que establisca la Universitat i en la mesura de la seua
disponibilitat organitzativa i pressupostària:
a. A sol·licitar l’adaptació curricular.
b. A sol·licitar el canvi de grup.
2. Juntament amb la documentació indicada anteriorment haurà de presentarse una memòria signada per l’alumne o l’alumna en la qual s’explicite la
jornada laboral, la durada del contracte, assignatura o assignatures, o
matèria o matèries a les quals li és impossible assistir i el percentatge
d’inassistència a l’assignatura o matèria afectada.
3. Es podran reconèixer aquestos drets a l’alumnat que acredite, amb
presentació de l’alta en la Seguretat Social i contracte laboral, una jornada
laboral inferior a vint hores setmanals, a la vista de la documentació
presentada i de les circumstàncies que al·legue l’estudiant en el seu escrit.
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Article 12. Estudiants amb necessitats específiques d’adaptació educativa
(NEAE)
Es considera com a tal l’alumnat que, sense presentar un certificat de discapacitat
en vigor emès per l’organisme oficial corresponent, presenten una alteració del seu
estat de salut (congènita o sobrevinguda) que puga comportar una limitació per a
la participació autònoma en els estudis universitaris o una limitació en l’exercici de
les seues capacitats funcionals per a aquesta finalitat.
S’inclouen en aquest apartat, entre altres, l’alumnat amb trastorns específics de
l’aprenentatge, amb malalties cròniques que no cursen amb certificat de
discapacitat, processos oncològics, o amb malalties d’aparició brusca que
interrompen el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta situació haurà de
ser acreditada pels informes oportuns emesos pel personal especialitzat
corresponents o certificacions similars, i en tots els casos seran valorats pel
personal tècnic del CAU a fi d’analitzar convenientment l’ajust d’aquestes
necessitats.
Qui acredite la condició d’alumnat amb necessitats específiques d’adaptació
educativa tindrà dret, en els termes que establisca la Universitat i en la mesura de
la seua disponibilitat organitzativa i pressupostària:
a. A sol·licitar l’adaptació curricular.
b. A sol·licitar el canvi de grup.
Article 13. Drets lingüístics
L’alumnat tindrà els drets lingüístics següents:
1. A expressar-se en qualsevol de les llengües oficials.
2. A relacionar-se en qualsevol de les llengües oficials amb tots els òrgans de
la Universitat d’Alacant.
3. A estudiar i a fer l’avaluació en qualsevol de les llengües oficials en el marc
de la programació docent.
4. A realitzar, publicar i defensar les activitats docents i investigadores en
qualsevol de les llengües oficials.
5. A expressar-se en una llengua estrangera quan oficialment la docència siga
en aquesta llengua.
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Article 14. Efectivitat dels drets
A l’objecte d’aconseguir que els drets reconeguts les i els estudiants en
aquest reglament siguen efectius, la Universitat d’Alacant informarà a l’alumnat
sobre els mateixos, facilitarà el seu exercici i assumirà, entre altres, els
compromisos següents:
1. Garantirà l’exercici dels drets reconeguts en aquest estatut i els mecanismes
per a la seua garantia, mitjançant procediments adequats.
2. Establirà, en la mesura de la seua disponibilitat organitzativa i
pressupostària, els recursos i les adaptacions necessàries perquè l’alumnat
que necessite atencions especials puga exercir els seus drets en igualtat de
condicions que la resta d’estudiants, sense que això implique disminució del
nivell acadèmic exigit.
3. Promourà les condicions docents i les ofertes complementàries dirigides a
afavorir una formació integral.
4. Promourà la participació i l’associacionisme estudiantil.
CAPÍTOL II. DEURES
Article 15. Deures
L’alumnat de la Universitat d’Alacant té els següents deures:
1. Conèixer i complir el que disposa l’Estatut de la Universitat d’Alacant,
l’Estatut d’estudiants universitaris i les altres normes de funcionament
aprovades pels procediments reglamentaris.
2. Complir les tasques d’estudi i investigació que els corresponguen com a
estudiants universitaris.
3. Participar de manera activa en les activitats acadèmiques que ajuden a
completar la seua formació.
4. Participar de manera responsable en les activitats universitàries i cooperar
al seu normal desenvolupament.
5. Respectar els principis de convivència en el si de la comunitat universitària.
6. Utilitzar amb cura i en la manera adequada el patrimoni, els béns, els
mitjans materials i les instal·lacions de la UA o de les entitats que hi
col·laboren.
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7. Respectar el nom, els símbols i emblemes de la UA o dels seus òrgans, així
com el seu ús adequat.
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8. Respectar els actes acadèmics de la UA, sens perjudici del seu lliure exercici
d’expressió i manifestació.
9. Complir les normes internes de seguretat i salut, especialment les que es
refereixen a l’ús de laboratoris de pràctiques i entorns de recerca.
10. Complir les normes internes de prevenció i intervenció davant de situacions
d’assetjament.
11. Observar la disciplina acadèmica i cooperar amb les altres persones de la
comunitat universitària per a la consecució de les finalitats i funcionament
de la Universitat.
12. Abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en
les proves d’avaluació, en els treballs que es realitzen o en documents
oficials de la Universitat.
13. Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagen sigut elegits.
14. Informar l’alumnat representat de les activitats i resolucions dels òrgans
col·legiats en els quals participa, així com de les seues pròpies actuacions,
amb la reserva i discreció que s’establisquen en aquests òrgans.
15. Participar de manera activa i responsable en les reunions dels òrgans
col·legiats dels quals forme part.
16. Exercir i promoure activament la no-discriminació per raó d’edat, sexe,
raça, religió, orientació sexual i identitat de gènere o discapacitat o
qualsevol altra condició o circumstància personal de les i els membres de la
comunitat universitària, del personal de les entitats col·laboradores o que
presten serveis en la UA.
17. Actuar amb responsabilitat i objectivitat en els processos d’avaluació en els
quals participe, tenint com a finalitat millorar la qualitat de l’activitat
universitària.
18. Qualsevol altre deure que li siga assignat en la legislació vigent.

CAPÍTOL III
De la formació en valors
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Article 16. Principis generals
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D’acord amb els principis generals que es detallen en l’article 63 de l’Estatut de
l’estudiant universitari, l’activitat universitària ha de promoure les condicions
perquè els estudiants:
1. Siguen autònoms, aptes per a prendre les seues decisions i actuar en
conseqüència.
2. Siguen responsables, disposats a assumir els seus actes i les seues
conseqüències.
3. Siguen raonables, capaços de procurar el seu propi bé i harmonitzar
aquesta recerca amb la dels altres.
4. Tinguen sentit de la justícia, siguen coneixedors de la legalitat i estiguen
disposats a dirimir racionalment, amb objectivitat i imparcialitat les
diferències amb els altres implicats.
5. Tinguen capacitat per a incloure en el seu àmbit de responsabilitat tots els
altres afectats per les seues eleccions i les seues actuacions, especialment la
dels qui tenen menys capacitat per a fer valdre els seus interessos o mostrar
el seu valor.
6. Tinguen capacitat crítica a l’hora d’aproximar-se a la realitat que els
envolta, siguen capaços de conèixer-la, emetre un veredicte sobre els seus
aspectes positius i negatius, plantejar solucions i promoure-les.
7. Coneguen els seus drets legals i naturals, els defensen, tant per a ells
mateixos com per als altres.
8. Desenvolupen sentiments de solidaritat i cooperació envers els seus
semblants.
9. Rebutgen els plantejaments que persegueixen la discriminació per motius
de gènere, ètnia o origen.
TÍTOL II
DE LA PARTICIPACIÓ I LA REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL
CAPÍTOL I
Article 17. Principis generals
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La universitat, com a projecte col·lectiu, ha de promoure la participació de tots
els grups que la integren. Les i els estudiants, protagonistes de l’activitat
universitària, han d’assumir el compromís de coresponsabilitat en la presa de
decisions, participant en els diferents òrgans de govern a través dels seus
representants elegits democràticament, promovent i seguint els principis de
composició equilibrada entre sexes i de l’equilibri entre els principals sectors de la
comunitat universitària.

Article 18. Elecció de representants
1. Tot l’alumnat universitari està compromès en la participació, activa i
democràtica, en els òrgans de govern de la seua Universitat, centre i
departament, i en els seus propis col·lectius, mitjançant l’elecció dels seus
representants.
2. Són electors i elegibles totes les i els estudiants que estiguen matriculats en
la Universitat i que cursen estudis que permeten obtenir un títol oficial en
els termes establits en els estatuts de la Universitat d’Alacant i reglaments
que els desenvolupen.
3. La Universitat impulsarà la participació activa de les i els estudiants en els
processos d’elecció, proporcionant la informació i els mitjans materials
necessaris i fomentant el debat, així com facilitant i promovent la implicació
de l’alumnat en el disseny dels mecanismes per a l’estímul de la participació
dels estudiants.
4. Són representants dels estudiants i de les estudiants que cursen estudis que
permeten obtenir un títol oficial:
a. Les i els estudiants que, elegits pels seus companys, formen part
dels òrgans col·legiats de govern i representació de la Universitat.
b. Les i els estudiants que, elegits pels seus companys, exerceixen
altres funcions representatives, d’acord amb la normativa de la
Universitat.
5. Es promourà que la representació estudiantil respecte el principi de paritat,
amb participació proporcional d’home i dones. Així mateix, es promourà la
participació de les persones amb discapacitat en aquesta representació
estudiantil.
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Article 19. Drets dels representants
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Els representants dels estudiants tenen dret:
1. Al lliure exercici de la seua representació o delegació.
2. A expressar-se lliurement, sense més limitacions que les derivades de les
normes legals, i el respecte a les persones i a la institució.
3. A rebre informació exacta i concreta sobre els assumptes que afecten els
estudiants.
4. A participar amb coresponsabilitat en el procés de presa de decisions i
polítiques estratègiques, a través dels òrgans de representació i en la forma
prevista en l’Estatut de la Universitat d’Alacant i en les normes que el
desenvolupen.
5. A poder compatibilitzar les seues tasques acadèmiques, sens prejudici de la
seua formació, amb les seues activitats representatives. La Universitat
d’Alacant arbitrarà procediments perquè la tasca acadèmica de
representants i delegats dels estudiants no resulte afectada per aquestes
activitats.
6. A disposar d’espais físics i mitjans electrònics per a difondre la informació
d’interès per als estudiants. A més, es garanteixen espais propis i exclusius,
no solament per a difusió, sinó també per a la seua actuació com a
representants en general. Serà fonamental que aquesta informació tinga un
format accessible i que aquests espais estiguen adaptats per a facilitar
l’accés i la participació dels estudiants amb discapacitat.
7. Als recursos tècnics i econòmics per al normal desenvolupament de les
seues funcions com a representants estudiantils.

Article 20. Responsabilitats dels representants
Els representants d’estudiants adquireixen aquestes responsabilitats pel que fa
als seus representats i a la institució universitària:
1. Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i crítiques del
col·lectiu al qual representen davant dels òrgans de la Universitat, sens
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perjudici del dret de qualsevol estudiant a elevar-les directament d’acord
amb el procediment que establisca la Universitat.
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2. Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu càrrec, respectant la
confidencialitat de la que li siga revelada amb aquest caràcter.
3. Protegir, fomentar i defensar els béns i drets de la Universitat.
4. Informar els seus representats de les activitats i resolucions dels òrgans
col·legiats, així com de les actuacions pròpies en aquests òrgans.
5. Defensar i vetlar pel manteniment i compliment dels drets dels estudiants
recollits en aquest estatut, així com en qualsevol altra norma aplicable.
6. Defensar i vetlar pel caràcter públic de la Universitat d’Alacant.

Article 21. Participació estudiantil i promoció d’associacions, federacions i
confederacions d’estudiants
1. S’impulsarà la participació estudiantil en associacions que estiguen
constituïdes degudament, com a expressió de la formació en valors de
convivència, tolerància, laïcisme, solidaritat, llibertat, igualtat i justícia
social.
2. Dins de les finalitats pròpies de la universitat, es promourà la constitució
d’associacions, federacions i confederacions d’estudiants, que tindran per
objectiu desenvolupar activitats del seu interès, en el règim que disposen
els estatuts de la Universitat d’Alacant.
3. Els estudiants, individualment i organitzats en aquestes col·lectives, han de
contribuir amb proactivitat i coresponsabilitat:
a. A l’equilibri, la paritat i la igualtat d’oportunitats en la representació
estudiantil i en els òrgans de representació de les associacions.
b. A la igualtat d’oportunitats de dones i homes en la formulació dels
seus projectes.
c. A la promoció de la participació de les i els estudiants amb
discapacitat.
d. Al compromís de la Universitat d’Alacant amb la sostenibilitat i les
activitats saludables.
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e. Al disseny i les polítiques estratègiques dels campus en els quals
desenvolupen la seua activitat, i especialment la seua millora com a
campus sostenibles, saludables i solidaris.
4. La Universitat, en la mesura que siga possible, habilitarà locals i mitjans per
al desenvolupament de les activitats i el funcionament de les associacions.
5. Les administracions amb competència en matèria universitària i la
Universitat, destinaran en els seus pressupostos les partides corresponents,
que permeten subvencionar, en la mesura que siga possible, la gestió
d’aquestes associacions i la participació en aquestes dels estudiants
respectant el principi d’igualtat i no-discriminació per raó d’edat, classe
social, ideologia, sexe, raça, religió, nacionalitat, discapacitat, orientació
sexual o identitat de gènere, o qualsevol altra circumstància personal o
social.

Article 22. Participació en organitzacions estatals o interestatals
1. Les associacions estudiantils de la Universitat d’Alacant registrades com a
tals tindran dret a integrar-se en xarxes o confederacions de caràcter estatal
o interestatal.
2. Per a fer efectiva aquesta integració, les administracions competents en
matèria universitària, així com la Universitat d’Alacant, promouran ajudes,
procurant, així mateix, que es dispose de mitjans materials que faciliten
aquesta integració.

CAPÍTOL II
De l’aturada acadèmica
Article 23. Naturalesa i efectes
1. Es considera “aturada acadèmica” l’absència voluntària i acordada
prèviament en els òrgans competents, de les i els estudiants de les seues
obligacions acadèmiques amb l’objectiu de defensar els seus drets o
reivindicacions.
2. Els i les estudiants de la Universitat d’Alacant, en la forma i amb els
requisits establits en aquest reglament, tindran dret a convocar aturada
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acadèmic en defensa dels seus drets i en l’exercici de les seues
reivindicacions i protestes acadèmiques, d’acord amb l’article 2.18 d’aquest
estatut.
3. Durant la jornada d’aturada, convocada segons les especificacions d’aquest
reglament, se suspendrà qualsevol prova d’avaluació contínua fixada per a
aquest dia concret.
4. Durant el desenvolupament d’un aturada acadèmica acordada, declarada i
convocada segons estipula aquest reglament, no se suspendrà l’activitat
docent, si bé la no-assistència de l’estudiant que secunde l’aturada no
tindrà, per si sola, efectes en la seua qualificació final.
5. Les autoritats amb competència acadèmica vetlaran perquè puga exercitarse lliurement tant el dret a l’aturada acadèmica com el dret de tot estudiant
que no la secunde a rebre la docència programada.
6. No obstant el que s’acaba d’exposar, la realització de l’aturada no
suspendrà ni limitarà la superació de qualsevol dels continguts,
competències i habilitats que han de ser adquirides per l’estudiant en els
ensenyaments en què s’haja matriculat.

Article 24. Àmbit d’aplicació
1. En el cas d’aturada acadèmica general, l’àmbit d’aplicació inclou els
estudiants matriculats en qualsevol de les titulacions oficials de la
Universitat d’Alacant.
2. En el cas d’aturada acadèmica parcial, l’àmbit d’aplicació inclou els
estudiants matriculats en qualsevol de les titulacions oficials que coordina
un determinat centre (facultat o escola). La convocatòria d’aturada
acadèmica en un centre se circumscriurà únicament a les qüestiones
internes del centre.

Article 25. Procediment d’acord d’aturada acadèmica
1. La sol·licitud d’aturada acadèmica haurà de reunir aquests requisits:
a. Aturada acadèmica general:
-Podrà ser sol·licitada per la majoria dels membres de la Comissió Permanent
del Consell d’Estudiants.
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-Per la meitat de les delegacions d’estudiants de centre com a mínim.
-Pel cinquanta per cent, com a mínim, dels membres de l’Assemblea del Consell
d’Estudiants.
b. Aturada acadèmica parcial:
-Podrà ser sol·licitada per la majoria dels membres de la Comissió Permanent
de la Delegació d’Estudiants de Centre o òrgan equivalent.
-Pel cinquanta per cent, com a mínim, dels membres de l’Assemblea de la
Delegació d’Estudiants del Centre o òrgan equivalent.
En tots els casos, la sol·licitud s’haurà d’adreçar a la presidenta o president del
Consell d’Estudiants o a la presidenta o president de la Delegació d’Estudiants de
Centre segons es tracte d’una convocatòria general o parcial. Aquesta sol·licitud es
presentarà a través del Registre Oficial de la Universitat d’Alacant.
La sol·licitud d’aturada acadèmica haurà de contenir una breu explicació del motiu
de la sol·licitud i s’haurà de remetre amb la còpia de l’acta de la sessió en què
s’aprova la sol·licitud d’aturada acadèmica, signada per tots els membres que hi
participen.
2. Del procediment:
La presidenta o president del Consell d’Estudiants o de la Delegació d’Estudiants
de Centre, segons es tracte d’aturada general o parcial, tindrà un termini de fins a
cinc dies lectius per a fer una convocatòria extraordinària de l’assemblea General
del Consell d’Estudiants o de la Delegació d’Estudiants de Centre o òrgan
equivalent, que tindrà com a únic punt d’ordre del dia l’aprovació de la sol·licitud
d’aturada acadèmica. La sessió s’haurà de realitzar en el termini màxim de deu dies
lectius des del registre de sol·licitud d’aturada acadèmica.
En la convocatòria s’haurà d’adjuntar el motiu complet i literal de convocatòria
d’aturada acadèmica que va ser remès a la presidència del Consell d’Estudiants, o si
escau, a la presidència de la Delegació d’Estudiants de Centre al costat de la
sol·licitud.
La convocatòria i tots els documents adjunts s’hauran d’enviar als membres de
l’assemblea general corresponent o òrgan equivalent com a mínim setanta-dues
hores abans de la realització de l’assemblea.
3. De l’aprovació:
L’aprovació de la sol·licitud d’aturada acadèmica requerirà el vot favorable de dos
terços dels membres de l’assemblea general o òrgan equivalent.
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4. De la comunicació:
En el cas que siga aprovada la sol·licitud d’aturada acadèmica general pel Consell
d’Estudiants, es comunicarà a través de registre oficial al vicerectorat amb
competències en estudiants, adjuntant-hi el motiu que haja provocat la sol·licitud
d’aturada acadèmica. En el cas d’aturada acadèmica parcial, la delegació de centre
ho comunicarà a través de registre a la direcció del centre.
En un màxim de tres dies hàbils des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre
General, l’òrgan competent convocarà una reunió amb l’òrgan sol·licitant (Consell
d’Estudiants, o si escau, Delegació d’Estudiants de Centre) en la qual verificarà el
compliment dels requisits. Si l’aturada es fa sense aquesta verificació no serà en
cap cas aplicable el que disposa l’article 23 d’aquest reglament.

Article 26. Durada de l’aturada acadèmica
1. La durada de l’aturada
podrà convocar una
transcorregut, com a
excepcionals i sempre
competents.

acadèmica, en qualsevol cas, serà d’un dia. No es
altra aturada acadèmica fins que no hagen
mínim, quatre mesos, llevat de circumstàncies
que siga admesa per les autoritats acadèmiques

2. L’aturada acadèmica convocada segons aquesta normativa solament es
podrà dur a terme durant el període lectiu, i n’estaran exclosos els períodes
de suspensió de docència per a la realització d’exàmens.

Article 27. Garantia per a la realització de l’aturada acadèmica
1. El Consell d’Estudiants haurà d’establir els mitjans suficients, en els quals,
com a mínim, s’haurà de col·locar un anunci en el campus virtual, explicant
el motiu que haja provocat la sol·licitud d’aturada acadèmica per a informar
la comunitat universitària afectada.
2. Els estudiants podran formar grups d’informació durant la convocatòria.
3. El Consell d’Estudiants o la Delegació d’Estudiants de Centre, si escau,
disposarà de mitjans suficients per a informar els estudiants del
desenvolupament de l’aturada acadèmica i els acords als quals, si escau,
s’arribe.

Títol: ESTATUT DE L’ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Categoria: DISPOSICIONS GENERALS

Documento generado automáticamente el día 02/07/2015 14:25:15. Este documento consta de 20 páginas.
Document generat automàticament el dia 02/07/2015 14:25:15. Aquest document consta de 20 pàgines.
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3274.pdf

Òrgan: Consell de Govern
Data d’aprovació: 29 de juny de 2015
Data de publicació en el BOUA: 2 de juliol de 2015

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial
de la Universitat d’Alacant, després de ser aprovada pel Consell de Govern de la
Universitat d’Alacant.

