Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 25 d’abril de 2014
Hora d’inici: 13 hores
Lloc: Sala de Juntes FCE
La relació de assistència i d’absències es recull en el full de signatures que
acompanya aquesta acta
Temes tractats:
1. Reflexió i debat en relació a les conseqüències que hauria de tenir el
plagi en treballs o exàmens
Es debat sobre el tema i fruit de la discussió i del recull del que hi ha diuen algunes
de les guies de les diferents assignatures dels graus de la facultat, es proposa el text
que hi ha a continuació com a primer esborrany per a discutir.
La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen
un delicte que pot representar suspendre l’assignatura. Es considerarà que un treball,
activitat o examen està “copiat” quan reprodueix tot o gran part del treball d'un/a
altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es
presenta una part d’un text (més de quatre paraules) d'un autor com a propi, sense
citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format
digital.
(més
informació
sobre
plagi
a
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html)
S’acorda que els membres del COA enviaran esmenes al text proposat i que en una
propera COA es tornarà a portar el text revisat amb les esmenes introduïdes per a la
seva aprovació.
Els estudiants proposen introduir un nou punt en l’ordre del dia en relació
a les mencions, concretament a la poca oferta de places.
S’accepta el nou punt i s’exposen els motius del malestar dels estudiants respecte del
nombre de places que s’ofereixen de les mencions del grau de primària. Els membres
de la COA entenen la situació plantejada així com els problemes que comporta
l’augment de les places. S’acorda crear un equip de treball amb estudiants i
professorat per estudiar la situació i veure si es poden presentar propostes
alternatives. S’acorda que hi haurà un membre de l’equip de deganat per vehicular la
informació però que no serà qui dinamitzarà la reunió.
2. Debat en relació a l’afectació de l’activitat acadèmica en cas de
convocatòria de vaga.
No es desenvolupa a quest punt i s’acorda deixar-lo per una propera COA.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 25 d’abril de 2014

