
CARTA DE DRETS I DEURES DELS
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE

VALÈNCIA

PREÀMBUL

   Són estudiants de la Universitat de València aquells que estiguen matriculats en
alguns dels seus Departaments o Centres en qualsevol dels tres cicles de la
docència universitària.
   Els i les estudiants de la Universitat de València, tot i tenir en compte les
limitacions de recursos materials i de personal, i els necessaris esforços per a
superar-les, tenen com a drets i deures generals els continguts en aquesta
carta.També gaudiran dels drets i deures que els siguen aplicables aquells que
cursen estudis a la Universitat de València com a conseqüència de programes
d'intercanvi amb altres universitats o institucions espanyoles o estrangeres, o
tinguen l'esmentada condició per altres disposicions normatives.

TÍTOL I
(dels drets dels estudiants)

CAPÍTOL I
(dels drets generals)

Dret a la igualtat

1. Els membres de la Comunitat Universitària tenen el dret a la no-discriminació
per raons de sexe, naixement, llengua, opció sexual o ideologia (art.11 a) EUV)

2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la
igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure
els obstacles que impedesquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social
(art. 9.2 CE)

3. Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació
i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l'atenció
especialitzada que requeresquen. (art. 49 CE)

La Universitat de València posarà els mitjans que tinga al seu abast per a disposar
de les instal.lacions i dels serveis necessaris perquè tots els estudiants amb
minusvaludesses físiques o sensorials puguen cursar els seus estudis
adequadament i obtenir una correcta formació acadèmica.



Dret a la pròpia imatge

4. Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge. (art.
18.1 CE)

Dret al lliure desenvolupament de la personalitat

5. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són
fonament de l'ordre polític i de la pau social. (art. 10.1 CE)

Dret a la llibertat d'expressió

6. a) A expressar i difondre lliurement idees i opinions mitjançant la paraula,
l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.
b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. (art. 20.1 CE)

Dret a la informació.

7. A rebre una adequada informació de llurs drets i deures com a membres de la
comunitat universitària, així com també del funcionament general de la
Universitat de València. (Art. 177 j) EUV)

8. A accedir als fons bibliogràfics, documentals i àudiovisuals. (Art. 73 EUV)

9. A conèixer els programes de les assignatures. Els professors responsables de
cadascun dels ensenyaments han de presentar un programa juntament amb una
exposició dels objectius, bibliografia i sistema d'avaluació per a la discussió en el
Consell de Departament i la posterior comunicació a la Junta del Centre, a efectes
de coordinació i publicitat abans de l'inici de la matrícula de cada curs acadèmic.
(Art 140 EUV)

10. Els ciutadans, en les seues relacions amb les administracions públiques, tenen
el dret de conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments
en els quals tinguen la condició d'interessats, i a obtenir còpies de documents
continguts en els mateixos. Així com a obtenir informació i orientació sobre els
requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposen als projectes ,
actuacions o sol.licituds que es proposen realitzar. (art. 35 a) i g) LPA)

11.Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que, formant
part d'un expedient, obren en els arxius administratius, qualsevol que siga la
forma d'expressió, gràfica, sonora o en imatge, o el tipus de suport material en el
que figuren, sempre que aquests expedients corresponguen a procediments
finalitzats en la data de la sol.licitud.(art. 37.1 LPA)



Drets lingüístics

12. El valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en
conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conèixer-la i a usar-la oralment i per
escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies
públiques. (art. 2 LUEV)

13. Sense perjudici de les excepcions regulades en la Llei, l'ús del valencià pels
ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes
jurídics, igual que si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se de l'exercici
del dret a expressar-se en valencià qualsevol forma de discriminació o exigència
de traducció. (art. 3 LUEV)

14. En cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d'usar qualsevol de les dues
llengües oficials (art. 4 LUEV)

15. Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret
d'adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de
caràcter públic, en valencià. (art. 10 LUEV)

16.1. En les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que
havent-hi d'altres interessats així ho sol.licitassen, l'Administració actuant haurà
de comunicar-los tot allò que els afecte en la llengua oficial que demanen,
qualsevol que fos la llengua oficial en què s'hagués iniciat.
2. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als
expedients iniciats d'ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la
llengua indicada pels interessats. (art. 11 LUEV)

17. Les empreses de caràcter públic, així com també els serveis públics
directament depenents de l'Administració, han de garantir que els empleats que
tenen relació directa amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià
per a atendre amb normalitat el servei que els és encomanat. (art. 16 LUEV)

18. Tots els ciutadans tenen el dret a expressar-se en valencià en qualsevol reunió,
així com a desplegar en valencià llurs activitats professionals, mercantils, laborals,
sindicals, polítiques, religioses, recreatives i artístiques. (art. 17 LUEV)

Dret d'impugnació davant la jurisdicció contenciós-administrativa

19. Les resolucions del Rector i els acords del Claustre Universitari, de la Junta
de Govern i del Consell Social esgoten la via administrativa i seran impugnables
directament davant la jurisdicció contenciós-administrativa. (art. 22 LRU)

Dret a la protecció de la Seguretat Social



20. Els estudiants tenen dret a la protecció de la Seguretat Social en els termes i
condicions que establesquen les disposicions legals que la regulen. (art. 27.6
LRU)

CAPÍTOL II
(dels drets acadèmics)

Dret a l'educació

21.1. Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.
2. L'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat
humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets  i
llibertats fonamentals. (Art. 27 CE)

Dret de llibertat acadèmica

22. L'activitat de la Universitat, així com també la seua autonomia, es
fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats
de càtedra, d'investigació i d'estudi. (art. 2.1 LRU)



Dret d'estudi

23.1. L'estudi és un dret i un deure dels estudiants universitaris. Les universitats
verificaran els seus coneixements, el desenvolupament de la seua formació
intelectual i el seu rendiment.
2. El Consell Social de la Universitat, previ informe del Consell d'Universitats,
assenyalarà les normes que regulen la permanència en la Universitat d'aquells
estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis que es
determinen, d'acord amb les característiques dels respectius estudis. (art. 27
LRU)

24. L'estudi en la Universitat de la seua elecció és un dret de tots els espanyols en
els termes establerts a l'ordenament jurídic. Els requisits necessaris per a l'accés a
la Universitat es regularan per Llei de les Corts Generals. (art. 25 LRU)

25. A la lliure elecció dels estudis que vulguen cursar (Art. 177 a)  EUV)

26. A rebre un ensenyament adequat i a disposar dels mitjans necessaris per a llur
formació científica. (art. 177 b) EUV)

27. A decidir lliurement el propi currículum amb l'assessorament necessari i
participar en l'elaboració dels plans d'estudi. (Art 177 e) EUV)

Dret a un ensenyament actual

28. A rebre un ensenyament de qualitat, actualitzat en els seus continguts i
mètodes docents, i adequat als estudis elegits, d'acord amb criteris objectius i
científics.

Dret a un ensenyament participatiu

29. A participar activament i crítica en les tasques docents i investigadores, com
també en llur programació i ordinació. (Art. 177 c) EUV)

Dret d'elecció de professor

30. A elegir lliurement el professor que els impartirà la docència, sempre que el
nombre d'estudiants del grup assignat al professor ho permeta, i dins de
l'estructura organitzativa de la docència.



Dret a l'elecció de la llengua en què rebre la docència

31. A elegir d'entre les dues llengües oficials aquella en què volen cursar els seus
estudis i a rebre, per tant, l'ensenyament en la llengua pròpia de la Universitat de
València. Els òrgans i institucions competents garantiran l'efectiva realització
d'aquest dret.

Dret al canvi de tutor

32. Al canvi de tutor en el programa de doctorat i de director de tesi doctoral a
petició justificada de l'estudiant de tercer cicle o doctorat al Consell del
Departament, amb el vist-i-plau del nou tutor o director.

Dret a l'accés a ajuts i beques.

33. Amb l'objecte que ningú no quede exclòs de l'estudi en la Universitat per
raons econòmiques, l'Estat i les Comunitats Autònomes, així com les pròpies
Universitats, instrumentaran una política general de beques, ajudes i crèdits als
estudiants i establiran, així mateix, modalitats d'exempció parcial o total del
pagament de taxes acadèmiques. (art. 26.3 LRU)

34. A beneficiar-se de les beques, ajuts i exempcions que la  Universitat de
València establesca en favor dels estudiants i a participar en els òrgans que els
hagen d'atorgar, tot respectant sempre la igualtat d'oportunitats. (Art 177 i)
EUV)

Dret a una formació integrada amb la societat

35. A participar en les activitats concertades amb empreses, organismes i
institucions públiques o privades, en els termes establerts en els convenis
corresponents i als Estatuts de la Universitat de València.

Dret a un tractament personalitzat

36. A ser atesos de manera especial quan es troben treballant, complint el servei
militar, la prestació social substitutòria, reclusió, baixa per maternitat o altres
causes degudament justificades, de manera que siguen tutelats en llurs estudis i
se'ls facilite la realització de les pràctiques necessàries.

Dret a la propietat intel.lectual

37. A la propietat intel.lectual i els drets d'autoria, per la qual cosa ningú no
podrà usar, sense el seu consentiment, els seus treballs, estudis, assaigs i altres
realitzacions, d'acord amb allò establert per la legislació vigent en matèria de
propietat intel.lectual i patents. En tot cas, quan siguen utilitzats, haurà de citar-se
la seua autoria.



Dret a avaluar la docència

38. A participar en el control de la qualitat de l'ensenyament i de la tasca docent
del professorat. (Art. 177 d) EUV)

CAPÍTOL III
(dels drets de participació)

Dret d'associació
39. A la constitució i la integració en associacions, sindicats i altres organitzacions,
i a la realització de les activitats corresponents.(Art. 11.1 c) EUV)

Dret de representació en els òrgans de govern de la Universitat i dels seus
centres i departaments

40. Les Universitats s'organitzen de forma que en el seu govern i en el dels seus
centres quede assegurada la representació dels diferents sectors de la comunitat
universitària. (art. 4 LRU)

41. En els Estatuts de cada Universitat haurà de quedar garantida la participació
de representants dels estudiants en els òrgans de govern i d'administració de la
mateixa, d'acord amb allò disposat a l'article 4rt de la LRU (art. 27.4 LRU)

42. L'elecció dels representants dels distints sectors de la comunitat universitària
en el Claustre Universitari, Juntes de Facultats, d'Escoles Tècniques Superiors i
d'Escoles Universitàries i Consells de Departament i d'Instituts Universitaris es
realitzarà mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d'acord amb
allò disposat a l'article 4rt de la LRU. Els Estatuts establiran les normes electorals
aplicables. (art. 13.2 LRU)

43. La representació dels estudiants en el Claustre de la Universitat de València és
d'un 27% del total dels seus membres. (art. 99.1 EUV)

44. En la Junta de Govern de la Universitat de València hi haurà 10 representants
dels estudiants (art. 107.1 EUV)

45. La representació dels estudiants en les Juntes de Centre és d'un 30% del total
dels seus membres (art. 40 EUV)
46. El Consell de Departament és integrat per un nombre d'estudiants igual a la
meitat del total del personal docent i investigador del Departament, en
representació, respectivament, dels estudiants que cursen les assignatures dels
diferents cicles i Centres impartides pel Departament. (art. 25.1 EUV)

Drets dels i les representants



47. Els representants dels estudiants podran obtenir ajornaments i canvis en
relació a les seues obligacions acadèmiques, quan aquestes coincidesquen en el
temps amb les derivades de l'exercici de la seua tasca com a càrrecs electes, amb
acreditació prèvia.

Dret a ajuts per a activitats, representació i associacions

48. A les assignacions pressupostàries i als mitjans materials necessaris per a
l'exercici dels drets de participació en el òrgans de govern, de representació i de
gestió, i per a la promoció i realització d'activitats culturals, esportives i
recreatives. (Art. 177 f) EUV)

Dret a exercir mètodes de protesta

49. A la suspensió de la participació en activitats acadèmiques, decidida
col.lectivament. (Art. 177 g) EUV)

CAPÍTOL IV
(de les dates, convocatòries i realitzacions d'exàmens)

50. La Junta de Centre decidirà el calendari d'exàmens. En cas de crear una
comissió a l'efecte, aquesta haurà de comptar amb la necessària participació,
almenys, de dos estudiants, elegits per l'A.D.R. o d'entre els seus representants en
Junta de Centre.

51. L'estudiant tindrà dret a obtenir el canvi de data d'exàmens per causa
justificada.

52. Per causa justificada i amb antelació mínima de quinze dies respecte a l'inici
de cada període d'exàmens, l'estudiant podrà recursar els professors davant la
Junta de Centre, la qual oït el Departament, decidirà, si aprecia causa justificada,
el nomenament d'un tribunal integrat per altres tres professors del Departament.
Serà causa justificada no haver superat la prova en tres convocatòries amb un
mateix professor o professora.
53.1. La no assistència a les classes teòriques no impedirà, per sí mateixa, la
presentació a proves avaluatòries i exàmens.
2. Les pràctiques podran tenir caràcter obligatori. Es determinarà un mínim
d'assistències o un màxim d'absències permeses en funció de l'aprenentatge, la
qual cosa haurà d'estar especificada conforme als articles 140 i 141 dels Estatuts
de la Universitat de València.

54. Les dates d'exàmens hauran de ser públiques i anunciar-se per escrit en el
mode en què s'haguera determinat amb els estudiants. El caràcter dels exàmens
haurà d'estar reflectit en els programes.



La no superació de les proves parcials no privarà de l'ús de les convocatòries
finals.

55. L'estudiant té dret a ser avaluat de les assignatures en què estigua matriculat
sense més restriccions que les que estiguen previstes en la legislació, i a disposar
durant les proves avaluatòries del temps i l'espai raonable per a exposar els seus
coneixements; en aquest sentit l'estudiant té dret a distribuir-se com estime
oportú el temps global de la prova o de les seues parts, sense haver de subjectar-
se a limitacions de temps per cada pregunta concreta, sempre respectant les
possibles i específiques limitacions per als exàmens orals i pràctics.

56. L'estudiant té dret a l'adequació dels coneixements exigits en les proves
avaluatòries amb el contingut del programa original de l'assignatura, i a conèixer
durant el primer mes del curs els criteris de realització, correcció i valoració dels
exàmens, pràctiques i treballs. Quan una prova no tinga una valoració global cada
pregunta tindrà valoracions específiques segons els criteris fets públics
prèviament.

57. L'estudiant té dret a la ponderació i avaluació objectiva dels coneixements
exigits.

58. Els exàmens es desenvoluparan públicament, llevat d'aquells que, per  ser
escrits, es reduesca la presència als estudiants que es presenten a la prova.

59. Els exàmens es realitzaran sota la responsabilitat de la professora o professor
que ha impartit la matèria, el qual per sí, o, subsidiàriament, per un o una altra
docent designat a l'efecte, dirigirà la realització de la prova i resoldrà les possibles
incidències que es podran produir  en la seua realització. Les decisions de la
professora o professor que dirigesca la prova necessàriament seran tingudes en
compte en l'avaluació de la mateixa.

60. La publicació del resultat de l'avaluació d'una prova parcial no podrà superar
quaranta-cinc (45) dies després de la data de l'examen o prova avaluatòria. El
resultat d'aquesta avaluació serà publicat en un termini no inferior a un mes
abans de la data del següent examen de la mateixa assignatura, llevat dels casos
que entre la convocatòria d'un i d'altre no supere el mes, en els quals es publicarà
el resultat de l'avaluació en un termini no inferior a set (7) dies.
Les notes dels examens finals hauran de fer-se públiques abans d'haver entregat
les actes corresponents.

TÍTOL SEGON
(dels deures dels estudiants)

Deure de ser lleials.



61. Sometre's a les proves d'avaluació en condicions de lleialtat i respecte
escrupolós al principi d'igualtat d'oportunitats.

Deure d'utilitzar correctament els recursos

62. D'utilitzar adequadament les instal.lacions, els bens i els recursos de la
Universitat de València (Art. 11.1 f) EUV)

Deure de complir els Estatuts

63. Complir els Estatuts de la Universitat de València, les disposicions que els
desenvolupen i els acords i resolucions dels òrgans de govern (Art. 11.2 a)
EUV)

Deure de complir les funcions representatives

64. Complir amb les tasques pròpies dels càrrecs acadèmics i de representació per
als quals han estat elegits i amb les obligacions que se'n deriven.

Deure de complir les responsabilitats

65. L'autonomia universitària exigeix i fa possible que docents, investigadors i
estudiants complesquen amb les seues respectives responsabilitats, en ordre a la
satisfacció de les necessitats educatives, científiques i professionals. (art. 2.2
LRU)

66. Les Universitats, a proposta del Consell d'Universitats, establiran les normes
que regulen les responsabilitats dels estudiants relatives al compliment de les
seues obligacions acadèmiques. (art. 27.4 LRU)

DISPOSICIÓ ADICIONAL

Als futurs convenis d'adscripció de Centres a la Universitat de València es
considerarà la possible inclusió dels seus estudiants en l'àmbit d'aplicació
d'aquesta carta i, necessàriament, el reconeixement dels drets de participació i
apel.lació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En tant s'extingueixen els antics plans d'estudi i per aquells Centres que disposen
de tres (3) convocatòries d'examen, ordinàries i extraordinàries, l'estudiant pot



optar per dues (2) de les tres (3) convocatòries. La convocatòria extraordinària,
cas de ser demanada pel Centre, es farà entre desembre i març.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de la seua aprovació per la Junta de Govern de la Universitat de
València, els drets i deures reconeguts en aquesta Carta deroguen qualsevol acord
de rang igual o inferior que puga ser-los contrari.

DISPOSICIÓ FINAL

Per fer efectiu l'exercici dels drets i deures indicats en aquesta Carta, es procedirà
a donar-li la màxima difusió entre els membres de la comunitat universitària.

***   ***   ***   ***   ***   ***
APROVAT EN JUNTA DE GOVERN DE 19 D'OCTUBRE DE 1993.

MODIFICAT EN JUNTA DE GOVERN DE 30 D'ABRIL DE 1998.
***   ***   ***   ***   ***   ***


