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Compromís d’integritat acadèmica de la UPC 
 
La integritat acadèmica compromet a tota la comunitat de la UPC i comporta una adhesió 
ferma a un conjunt de valors. Un dels valors essencials d’una comunitat acadèmica és 
l'honestedat respecte als esforços intel·lectuals d'un mateix i dels altres. La integritat 
acadèmica s’ha de tenir present no només en la docència reglada, sinó en totes les relacions i 
interaccions universitàries relacionades amb el procés formatiu, incloent-hi l'ús dels recursos 
universitaris. Mentre que tant el PDI, el PAS com l’estudiantat de la UPC assumeixen la 
responsabilitat de mantenir i promoure aquests valors, aquest document es refereix 
específicament al procés d’avaluació. 
 
L’objectiu de l’avaluació és la valoració del progrés de l’estudiantat en l’assoliment de les 
competències programades al pla d’estudis, al mateix temps que permet oferir un retorn a 
les/els estudiants respecte del seu procés d’aprenentatge. En aquest context, el frau acadèmic 
en els mecanismes d’avaluació suposa una pèrdua de la confiança en les capacitats del 
estudiantat, i una devaluació de l’aprenentatge de les/els estudiants que el cometen, posant 
en greu risc el seu futur professional. 
 
El fonament per assegurar la qualitat del treball docent i del procés d’aprenentatge és la 
corresponsabilitat i el compromís d’integritat acadèmica. Per això, és necessari el compliment 
de les següents normes en la realització dels treballs acadèmics i actes d’avaluació: 
 
No PLAGIAR. Confiar en el valor de les pròpies capacitats intel·lectuals i citar correctament a 
d’altres autors per les seves aportacions. No comprar ni demanar a ningú que elabori treballs 
acadèmics en nom d’altri, ni copiar idees dades o paraules exactes sense citar la seva font. 
 
No cometre FRAU. Demostrar el propi assoliment. Realitzar un treball original per a cada 
entrega o avaluació. Acceptar les correccions del professorat com a part del procés 
d’aprenentatge. No copiar d’altri, no demanar a ningú que faci el teu treball, no fabricar 
resultats ni utilitzar dispositius prohibits a les avaluacions. No reutilitzar treballs acadèmics 
anteriors. 
 
Actuar amb HONESTEDAT. Demostrar les habilitats pròpies. No col·laborar amb cap altre 
estudiant més enllà d’allò específicament establert pel professorat. No permetre que cap altre 
estudiant copiï les pròpies respostes en actes d’avaluació o entregues, ni acceptar completar 
cap tasca acadèmica per cap altre estudiant.  
 

 
 

☐com a ESTUDIANT de la UPC, DECLARO el meu coneixement i comprensió de l’abast dels 
compromisos exposats anteriorment en la realització de tots els treballs acadèmics i actes 
d’avaluació. 


