DRETS LINGÜÍSTICS I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE RECLAMACIÓ
Sobre els drets lingüístics dels estudiants i les estudiantes:


L’article 6 dels Estatuts de la Universitat de València (UV) estableix que:
a. “Són llengües oficials de la Universitat de València les que reconeix com a tals
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana” i que, “com a institució pública, la llengua
pròpia de la Universitat de València és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. Als
efectes d’aquests Estatuts, hom admet com a denominacions seues tant l’acadèmica, llengua
catalana, com la recollida en l’Estatut d’Autonomia, valencià.
b. “Les llengües oficials de la Universitat de València són vehicle d’expressió normal
de qualsevol òrgan universitari de govern i representació, així com de la docència i de les
activitats acadèmiques, administratives i culturals”.


L’article 171 dels Estatuts de la UV i també la Carta de Drets i Deures dels i les
estudiantes estipula que “tenen els dret a la lliure elecció dels estudis que vulguen cursar i
de la llengua oficial per a cursar-los”.



L’article 41 dels Estatuts de la UV diu que una de les funcions de les Comissions
Acadèmiques de Títol és “elaborar la proposta d’organització del curs acadèmic, tenint en
compte els criteris establerts pel Consell de Govern i les propostes dels departaments.
Aquesta proposta ha d’explicitar la llengua en què s’imparteix”.



La disposició addicional dotzena dels Estatuts de la UV estableix que “Per donar
compliment a l’objectiu d’assolir un ús normalitzat de la llengua pròpia en el si de la
Universitat (…) el Consell de Govern ha d’aprovar un pla d’increment de la docència en
valencià que incloga mesures d’acció positiva tant per al personal docent i investigador
com per als departaments i centres”.

Protocol d’actuació cas de reclamació per incompliment de perfil lingüístic en l’oferta de
docència (aprovat en Junta de Centre el 25 de maig de 2010)
Cas que un o una estudiant considere que s’ha conculcat algun o alguns dels drets
lingüístics explicitats més amunt:
 Podrà efectuar una reclamació complimentant l’imprès de sol·licituds disponible a la web
del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i/o el que es troba a la web
de la Facultat de Ciències Socials, en l’apartat corresponent a la Comissió de Política
Lingüística (CPL).


El Servei de Política Lingüística de la Universitat de València comunicarà la incidència al
Vicerectorat de Professorat per tal que òbriga el corresponent expedient i en done una
solució efectiva.



La Comissió de Política Lingüística sol·licitarà un informe a la CAT i al Departament
implicats en la docència objecte de reclamació i, si escau, establirà un procediment de
comprovació de l’idioma de l’oferta docent en el grup o grups implicats.



Cas que es demostre l’incompliment d’idioma, la CPL recomanarà a la CAT que no
assigne grups en la llengua objecte de reclamació al docent o docents en qüestió.



De les resolucions adoptades s’informarà per escrit a la persona o persones interessades.

