
REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER A LA REVISIÓ I LA 
RECLAMACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DELS EXÀMENS ESCRITS DE 
L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT 
 
L’article 98.2.c de l’Estatut de la Universitat d’Alacant estableix el dret de l’alumnat a 
recórrer davant la Junta de Centre la decisió del/de la professor/a examinador/a en el 
procés de revisió d’un examen escrit, sempre que l’alumne/a no estiga d’acord amb 
aquella decisió.  
D’acord amb l’Estatut de la Universitat d’Alacant per a la revisió i la reclamació de les 
qualificacions dels exàmens escrits, l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Alacant 
desenvolupa el reglament següent. 
 
Article 1r. Qualificacions objecte de les revisions i les reclamacions 
Els/les alumnes podran sol·licitar les revisions i presentar les reclamacions contra les 
qualificacions dels exàmens escrits, tant parcials com finals, duts a terme en qualsevol 
convocatòria. 
 
Article 2n. Conservació dels instruments d’avaluació 
Els departaments queden obligats a conservar, almenys durant un any natural des de la 
data de realització de l’examen corresponent, tots els documents acadèmics que hagen 
servit per a establir les qualificacions dels exàmens a què es refereix l’article anterior.  
 
Article 3r. Procediment per a l’exercici del dret a revisar i reclamar 
A) Revisió d’exàmens 

1) Els resultats dels exàmens hauran de fer-se públics en el tauler d’anuncis de 
l’Escola d’Infermeria i, si volen els departaments, en la seua àrea respectiva, 
amb una indicació de la data de publicació i la signatura del/de la professor/a 
examinador/a. En els exàmens finals haurà de fer-se pública una fotocòpia de la 
preacta corresponent a la convocatòria. 
El termini màxim per a fer públics els resultats dels exàmens parcials és de vint 
dies. En el cas dels exàmens finals, els resultats hauran de fer-se públics amb 
quatre dies d’antelació a l’últim dia establert administrativament per al 
lliurament de les preactes.  

2) Després de la publicació dels resultats dels exàmens, els/les alumnes que no 
estiguen d’acord amb la qualificació atorgada disposaran de deu dies lectius per 
a sol·licitar la revisió de l’examen, mitjançant un escrit adreçat al/a la professor/a 
examinador/a, en el qual faran consignar les raons de la seua discrepància i la 
justificaran bibliogràficament.  
En el cas que l’alumne/a vulga revisar algunes preguntes dubtoses dels exàmens 
tipus test, caldrà que el/la delegat/da, com a representant del grup, expresse 
aquesta petició davant el/la professor/a de l’assignatura, per escrit i amb la seua 
signatura. 

3) Una vegada que haja transcorregut el termini anterior, el/la professor/a 
examinador/a, en el termini de dos dies lectius, farà públic en el tauler d’anuncis 
de l’Escola o comunicarà personalment a l’alumne/a (o bé les dues coses alhora) 
la data de revisió de l’examen, que es durà a terme mitjançant una audiència 
personal.  

 



B) Reclamació d’exàmens 
1) Una vegada que el/la professor/a examinador/a haja fet la revisió de l’examen 

amb la seua resolució definitiva, els/les alumnes disconformes amb aquesta 
decisió definitiva disposaran d’un termini màxim de quatre dies lectius per a 
presentar-ne una reclamació en contra, que hauran de fer mitjançant una 
instància motivada, adreçada al/a la president/a de la Comissió de Docència i 
Alumnat de l’Escola. 

2) Una vegada que el/la president/a haja rebut la reclamació, la traslladarà al 
departament corresponent perquè, en vista de l’examen de l’alumne/a, emeta un 
informe referent a això en un termini màxim de sis dies lectius. La directora de 
l’Escola comunicarà el resultat a l’alumne/a i el/la professor/a examinador/a. La 
qualificació quedarà en el sentit de la resolució. 

3) La resolució de mantenir la qualificació definitiva del/de la professor/a 
examinador/a podrà ser recorreguda en un termini màxim de set dies lectius, 
mitjançant una instància adreçada al director/a de l’Escola. En aquest cas, el 
director/a convocarà la Comissió Curricular, que actuarà per delegació de la 
Junta d’Escola. La Comissió Curricular donarà audiència al/a la professor/a 
examinador/a i l’alumne/a per a formar millor un criteri. 

4) La Comissió Curricular resoldrà sobre el particular en un termini màxim de 
quinze dies lectius. La seua decisió podrà ser recorreguda davant el rector de la 
Universitat. 


