COMPROMÍS ÈTIC DELS ESTUDIANTS D’ESCI-UPF
ESCI-UPF és una comunitat acadèmica dedicada a l’aprenentatge i la creació de coneixement
que vol desenvolupar totes les seves activitats d’acord amb els principis ètics establerts al Codi
Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, de la qual forma part. Aquests principis són la integritat, la
llibertat acadèmica, la responsabilitat professional, l’honestedat, la igualtat, la privacitat i la
confidencialitat i el respecte.
Per defensar aquests principis, ESCI-UPF perseguirà i sancionarà amb tota fermesa la còpia i el
plagi, ja que són pràctiques deshonestes i inacceptables, tant de cara a la resta d’estudiants
com a la mateixa institució i a la resta de la comunitat universitària.
La còpia o el plagi total o parcial als exàmens o als treballs lliurats comportarà suspendre
l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret de recuperació, sense perjudici de
l’aplicació de les altres sancions previstes al reglament de règim disciplinari dels estudiants de
la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.
Per la meva part, com a estudiant d’ESCI-UPF em comprometo a respectar el principi
d’integritat en el meu treball acadèmic i, de manera especial, a no plagiar o atribuir-me el
treball d’altres i a mantenir una actitud honesta als exàmens i la resta de proves d’avaluació.
Nom i cognoms:
DNI / passaport / permís de residència:

Firma estudiant

Barcelona,_________de_____________________de 202___
Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalitat: Finalitat 1: Atendre les sol·licituds dels interessats.
Finalitat 2: Enviament de comunicacions comercials; Legitimació: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la
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tercers; Drets: L’interessat té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació
addicional; Ubicació: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina
web: https://www.esci.upf.edu/ca/politica-privacitat-cookies/rgpd-contactes

ANNEX INFORMATIU
PLAGI
El plagi consisteix a presentar idees o paraules d’una altra persona com si fossin pròpies. A tall
d’exemple es poden considerar plagi (tant als treballs individuals com de grup) les pràctiques
següents:
●

●

Expressar amb les mateixes paraules quelcom que ja ha expressat una altra persona a
través de qualsevol mitjà (mitjançant un article, un llibre, etc.) sense citar la font
adequadament.
Presentar una idea d’una altra persona com si fos pròpia, encara que estigui expressada
o redactada de manera diferent.

Per garantir el principi d’integritat acadèmica, els professors d’ESCI-UPF tindran al seu abast
els mitjans adequats per a la detecció del plagi.

CONDUCTES DESHONESTES: CÒPIES EN EXÀMENS O EXERCICIS
Les conductes deshonestes són aquelles que pretenen obtenir una posició d’avantatge
respecte de la resta d’estudiants amb pràctiques fraudulentes i contràries al principi
d’honradesa. A tall d’exemple es poden enumerar les següents:
● Copiar en un examen o exercici (utilitzant material no autoritzat, a través de
comunicació no autoritzada, etc.) donant, rebent o facilitant ajuda interna o externa.
● Obtenir o donar, de manera prèvia, les preguntes o les respostes d’un examen o
exercici.
● Entregar treballs escrits prèviament per altres, encara que tinguin la seva autorització.

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalitat: Finalitat 1: Atendre les sol·licituds dels interessats.
Finalitat 2: Enviament de comunicacions comercials; Legitimació: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la
finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinataris: No es cediran dades a
tercers; Drets: L’interessat té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació
addicional; Ubicació: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina
web: https://www.esci.upf.edu/ca/politica-privacitat-cookies/rgpd-contactes

