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Adjunt remet resolució en el procediment disciplinari incoat contra l'alumne Wei
Feng per resolució del rectorat de data 1O de juliol de 2017, al objecte de la seua execució.
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En el procediment disciplinan seguit contra el Sr. Wei feng, estudiant del master en Economia de la
Universitat de Valencia, es formula la següent RESOLUCIÓ:

ANTECEDENTS
FET

DE

Primer. En data 5 de juliol de 2017, té entrada en el Registre de la Universitat de Valencia un
escrit del dega de la Facultat d'Economia pel qual es posa en coneixement de la secretaria general
la incidencia per plagi de l'estudiant del master en Economía Wei Feng en l'assignatura
"Macroeconomia internacional", de que és responsable el professor Sr. Javier Ferri Carreres.
En l'esmentat escrit s'adjunta escrit del professor de l'assignatura en que posa de manifest la total
coincidencia entre el treball presentat per l'estudiant Wei Feng amb un altre treball presentat l'any
anterior per l'estudiant Alejandro Miraflor. S'hi adjunten també sengles treballs.
Segon. Ates que els fets descrits poden ser constitutius d'infracció disciplinaria, en data 1O de juliol
de 2017, la secretaria general acorda incoar expedient disciplinari contra l'estudiant Sr. Wei
Feng.
Tercer. Per portar a terme les actuacions pertinents, se'n nomena instructor el Sr. XXX, professor
titular adscrit al Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciencies de la Comunicació, i
secretaria la Sra. XXX, assessora jurídica, adscrita als Serveis Jurídics, tots dos de la Universitat
de Valencia.
Quart. En el procediment compareix a declarar el professor Sr. Javier Ferri Carreres. També és
citat l'estudiant implicat en els fets, que compareix a la cita i reconeix el plagi, tot al·legant que ho
va fer perles seues dificultats idiomatiques i l'excessiva carrega matematica de la materia, jaque
aquesta té una perspectiva que incideix molt en aquest enfocament, amb el quall'estudiant no esta
familiaritzat.
Cinque. El professor Sr. Ferri Carreres declara que va denunciar els fets, i no es va limitar a
suspendre l'alumne, perque no era la primera vegada que apreciava aquest tipus de practiques per
part dels estudiants i per la gravetat dels fets.
Sise. Després de l'examen de la documentació i de les esmentades declaracions, s'elabora el
corresponent plec de carrecs, que es notifica a l'interessat el dia 19 de juliol de 2017.
Sete. En data 25 de juliol del mateix any, l'interessat hi formula al·legacions, en que argumenta en
síntesis que entén que la possible sanció a imposar, que consisteix en la prohibició d'examinar-se
de la totalitat o d'una part de les assignatures en que esta matriculat, en tates les convocatories de
l'any academic, amb la consegüent perdua dels drets de matrícula, li sembla un castig excessiu
atesa la gravetat dels fets i el context jurídic que els envolta, jaque el tutorial 2 únicament val un
1O % de la nota final i no hi ha relació entre el treball de final de master i el tutorial 2 de
l'assignatura "Macroeconomia internacional".

A més, al·lega que, quan falta una assignatura per presentar el treball de final de master, molts
alumnes aproven per avaluació curricular i que hi ha una demora desproporcionada amb aquesta
assignatura que li impedeix obtenir el títol.
Finalment, assenyala que, quan es va matricular en el seu primer any, el master s'impartia en
castella i que abans de comen9ar se'ls va informar que aixo no seria així, la qual cosa li ha generat
inseguretat jurídica i que, encara que va decidir continuar, l'idioma ha suposat una barrera
insalvable durant els dos primers anys.

Vuite. En data 13 de setembre es posa de manifest l'expedient a l'interessat, el qual no presenta en
aquest tramit cap al·legació.

Nove. En data 6 de novembre, es dicta proposta de resolució, que és notificada a l'estudiant Sr.
Zhao Dichuan, sense que aquest hi presente cap al·legació.

FONAMENTS DE DRET

Primer. De les declaracions i documents que obren en l'expedient resulta provat que el treball que
l'alumne Sr. Wei Feng va presentar en l'assignatura "Macroeconomía internacional" és identic al
que va presentar l'any anterior l'estudiant Sr. Alejandro Miraflor en la mateixa assignatura, tots
dos amb una coincidencia del 100 %.
L'estudiant expedientat ha reconegut el plagi, que ha justificat per dificultats d'idioma i falta de
preparació previa per la carrega matematica de la materia.
Segon. D'acord amb el que s'acaba d'exposar, els fets han de ser qualificats comuna falta greu
prevista en l'art. 5.a.5) del Reglament de disciplina academica, que assenyala coma falta greu la
falta de probitat, tenint en compte que és deure de l'estudiant, com indica l'article 13 del Reial
decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari,
abstenir-se d'utilitzar o cooperar en procediments fraudulents en les proves d'avaluació, en els
treballs que es realitzen o en documents oficials de la universitat.

Tercer. D'acord ambla qualificació efectuada, segons l'article 6 del Decret esmentat, podría imposarse alguna de les sancions següents:
1) Inhabilitació temporal o perpetua deis centres docents.
2) Prohibició d'examinar-se de la totalitat o part de les assignatures en que esta matriculat, en totes les
convocatories de l'any academic, amb la consegüent perdua deis drets de matrícula.
3) Prohibició d'examens ordinaris en una o més assignatures.
4) Perdua total o parcial, definitiva o temporal, de beques, places en col·legis majors o altres beneficis
de protecció escolar. Aquesta sanció es pot interposar també amb el caracter d'accessori de les que
estableixen aquest apartat i !'anterior.

Quart. Pel que fa a les al·legacions presentades per l'estudiant expedientat, i en resposta al plec
inicial de carrecs formulat contra ell, s'ha d'assenyalar que no desvirtuen els fets imputats,
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únicament expliquen les raons per haver realitzat el plagi imputat, de manera que no es poden tenir
en compte a l'hora de resoldre.
No obstant aixo, a l'hora de graduar la sanció s'ha considerat el possible perjudici que suposaria
que l'estudiant no poguera examinar-se de l'assignatura "Macroeconomia internacional" en tot el
curs academic, ates que aixo comportaria que no podria defensar el treball de final de grau ni en
aquest curs ni tampoc en el primer quadrimestre del curs següent.
Cinque. Ateses la qualificació dels fets i les circumstfmcies esmentades, d'acord amb la proposta
formulada en la instrucció,

AQUEST RECTORAT
Resol imposar com a sanció a l'estudiant Sr. Wei Feng la sanció de prohibició d'examinar-se de
l'assignatura "Macroeconomia internacional" en la primera convocatoria d'aquest curs academic.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició,
davant aquest mateix organ que 1'ha dictada, dins el terrnini d'un mes comptador a partir de l'endema
de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els organs de la
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el terrnini de dos mesos
comptadors a partir de l'endema de la seua notificació,
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