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Títol I. Funcions del centre
Florida Universitària és l'encarregada d'organitzar les ensenyes i els processos acadèmics,
administratius i de gestió per a l'obtenció dels títols de Grau, cicles formatius de grau mitjà i
superior, Màsters, postgraus i cursos d'especialització que s'imparteixen. Així com la de tots
aquells estudis que la legislació vigent li permet. Així mateix, el centre vetlarà per la qualitat
dels estudis que organitza.
Es consideren membres del centre tot el personal docent i investigador adscrit al centre i tot
el personal d'administració i serveis, així com estudiants que s’hagen matriculat en qualsevol
titulació organitzada pel centre.
Es consideren funcions del centre:
-

Proposar la implantació de noves titulacions.
Organitzar la docència, coordinar-la i supervisar-la d’acord amb els plans d’estudi.
Aplicar directrius sobre política lingüística.
Promoure activitats culturals i d’extensió universitària.
Promoure iniciatives i aplicar mesures que milloren la qualitat dels processos
d’ensenyament i serveis prestats per el centre.
Triar representants del centre en les comissiones mixtes de la UV i de la UPV, així
com representants del sistema intern de garantia de qualitat de Florida Universitària.
Facilitar els mitjans necessaris per a la formació del personal vinculat al centre.
Administrar l’assignació pressupostària del centre i controlar els seus propis serveis.
Realitzar la gestió administrativa necessària perquè les funcions anteriors es duen a
terme.
Qualsevol altra funció que puga atribuir-se als Estatuts i altres disposicions vigents.
Assegurar la qualitat dels programes formatius i realitzar el seguiment i acreditacions
de les titulacions.

Títol II. Estudiants
En el cas dels i les estudiants, els seus drets i deures s'exerceixen d'acord amb la normativa
estatal, la de la Comunitat Valenciana i dels Estatuts i altra normativa de Florida Universitària.
Article 1r. Aquesta normativa té per objecte establir el règim acadèmic i disciplinari aplicable
a estudiants de Florida Universitària matriculats en qualsevol dels seus ensenyaments.
Article 2n. Florida Universitària es dota d'aquesta regulació a l'empara de l'article 2 de la
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i dels articles 7 i 13 de l'Estatut de

Florida Universitària - Novembre 2020
2

Reglament de Règim Intern de l’alumnat de Florida Universitària

l'Estudiant Universitari (RD 1791/2010, de 30 de desembre) pel qual s'aprova l'Estatut de
l'Estudiant Universitari.

Títol III. De la condició d’estudiant de Florida Universitària
Article 3r.
1. És estudiant de Florida Universitària tota persona física que es troba matriculada en
qualsevol dels seus ensenyaments, oficials o pròpies.
2. A l'efecte d'aquesta normativa tindran, així mateix, la consideració d'estudiants, les
persones físiques que realitzen pràctiques de formació en el marc de convenis o accions
de col·laboració entre aquesta Universitat i altres entitats i institucions, públiques o
privades.
Article 4t. Perdrà la condició d'estudiant qui sol·licita voluntàriament la seua baixa o el trasllat
del seu expedient acadèmic a una altra Universitat i els qui, conforme a la present normativa,
siguin sancionats amb la pèrdua de la condició d'estudiant.

Títol IV. Dels drets dels i les estudiants
Article 5é. Els i les estudiants de Florida Universitària tenen dret:
a) A rebre informació sobre les Memòries de verificació de títols de Grau, Cicle i Màster.
b) A obtenir el reconeixement de la seua formació prèvia o, en el seu cas, de les activitats
laborals o professionals desenvolupades amb anterioritat, si escau.
c) A triar grup de docència, en el seu cas, en els termes que disposi Florida Universitària, de
manera que es puga conciliar la formació amb altres activitats professionals, extraacadèmiques o familiars.
d) A rebre una formació teòrica-pràctica de qualitat i d'acord amb les competències
dissenyes per a tal efecte.
e) A rebre orientació i tutoria personalitzades durant els estudis, per a facilitar l'adaptació a
l'entorn universitari i el rendiment acadèmic, així́ com en la fase final amb la finalitat de
facilitar la incorporació laboral, el desenvolupament professional i la continuïtat de la seua
formació universitària.
f) A disposar de la possibilitat de realització de pràctiques curriculars o extra- curriculars, que
podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de Florida
Universitària segons la modalitat prevista i garantint que servisquen a la finalitat formativa
d'aquestes.
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g) A comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional, en el treball fi de grau i projecte
fi de cicle i, en el seu cas, en les pràctiques externes i formació en centres de treball que es
preveren en el pla d'estudis.
h) A comptar amb el reconeixement i protecció de la propietat intel·lectual del treball fi de
grau i treball fi de cicle, i dels treballs previs d'investigació en els termes que s'estableixen
en la legislació vigent sobre la matèria.
i) A participar en programes i convocatòries d'ajudes de mobilitat (seguint la normativa
corresponent) nacional o internacional, especialment durant la segona meitat dels seus
estudis.
Article 6é. Drets específics de estudiants de màster, postgrau i cursos d'especialització.
a) A rebre informació de les Memòries de verificació de títols de màster.
b) A obtenir el reconeixement de la seua formació prèvia o, en el seu cas, de les activitats
laborals o professionals desenvolupades amb anterioritat als seus estudis de màster sempre
que aquest reconeixement siga pertinent.
c) A triar grup de docència, en el seu cas, en els termes que dispose Florida Universitària de
manera que es puga conciliar la formació amb altres activitats professionals, extraacadèmiques o familiars.
d) A rebre una formació teòrico-pràctica de qualitat, ajustada als objectius professionals o
d'iniciació a la investigació, previstos en el títol.
e) A rebre orientació i tutoria personalitzades, per a facilitar el rendiment acadèmic, la
preparació per a l'activitat professional o la iniciació a la investigació.
f) A disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extra- curriculars,
que podran realitzar-se en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de Florida
Universitària, segons la modalitat prevista i garantint servisquen a la finalitat formativa de les
pràctiques.
g) A comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional, en el treball fi de màster i, en el
seu cas, en les pràctiques acadèmiques externes que es prevegen en el pla d'estudis.
h) A comptar amb el reconeixement i protecció de la propietat intel·lectual del treball fi de
màster i dels treballs previs d'investigació en els termes que s'estableixen en la legislació
vigent sobre la matèria.
i) A participar en programes i convocatòries d'ajudes de mobilitat nacional o internacional.
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Drets específics de estudiants de formació contínua i altres estudis oferts per la Universitat.
Universitat dels Majors:
Aquests i aquestesestudiants tenen els següents drets específics:
a) Al fet que Florida Universitària desenvolupe els seus programes de formació contínua amb
criteris de qualitat, i sistemes d'admissió flexibles que inclouen el reconeixement de la
formació i de l'activitat laboral o professional prèvies.
b) A conciliar, en la mesura del possible, la formació amb la vida familiar i laboral i, en el seu
cas, per a garantir l'exercici dels drets de les dones víctimes de la violència de gènere, dins
de les seues disponibilitats.
c) A comptar amb informació de serveis que Florida Universitària desenvolupe i difonga cada
curs acadèmic amb la seua oferta formativa detallada en aquest àmbit. Aquesta carta de
serveis haurà dé recollir, almenys, el tipus i duració de les activitats que s'ofereixen, els límits
de validesa acadèmica, en el seu cas, i els mitjans disponibles per a la seua execució.
Per a la plena efectivitat dels drets recollits en els articles 5 i 6 Florida Universitària:
a) Informarà els i les estudiants sobre els mateixos i els facilitaran el seu exercici.
b) Establirà els recursos i adaptacions necessàries perquè els estudiants amb discapacitat
puguen exercir-los en igualtat de condicions que la resta d'estudiants, sense que això supose
disminució del nivell acadèmic exigit.
c) Garantirà el seu exercici mitjançant procediments adequats i, si escau, a través de
l'actuació de l'assessor/a, coordinador/a del curs i Responsable de la Unitat de la Titulació
en la qual està matriculat l'estudiant.

Títol V. Dels deures dels estudiants
Article 7é
1. Els i les estudiants de Florida Universitària han d'assumir el compromís de tindre una
presència activa i corresponsable en la universitat, han de conèixer la seua universitat,
respectar els seus Estatuts i altres normes de funcionament aprovades pels procediments
reglamentaris.
2. Entesos com a expressió d'aqueix compromís, els deures de l’estudiantat de Florida
Universitària seran els següents:
a) L'estudi i la participació́ activa en les activitats acadèmiques que ajuden a completar la
seua formació.
b) Respectar als membres de la comunitat universitària, al personal de les entitats
col·laboradores o que presten serveis en la universitat.
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c) Cuidar i usar degudament els béns, equips, instal·lacions o recinte de Florida Universitària
o d'aquelles entitats col·laboradores amb aquesta.
d) Abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves
d'avaluació, en els treballs que es realitzen o en documents oficials de Florida Universitària.
e) Participar de manera responsable en les activitats universitàries i cooperar al normal
desenvolupament d'aquestes.
f) Conèixer i complir els Estatuts i altres normes reglamentàries de la universitat.
g) Conèixer i complir les normes internes sobre seguretat i salut, especialment les que es
refereixen a l'ús de laboratoris de pràctica i entorns d'investigació.
h) Respectar el nom, els símbols i emblemes de Florida Universitària o dels seus òrgans,
així́ com el seu degut ús.
i) Respectar els actes acadèmics de Florida Universitària així com als participants en
aquests, sense menyscapte del seu lliure exercici d'expressió i manifestació.
j) Exercir i promoure activament la no discriminació per raó de naixement, origen racial o
ètnic, sexe, religió, convicció o opinió́ , edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació
sexual i identitat de gènere, condició́ socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat
política i sindical, o per raó d'aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altra condició́ o
circumstància personal o social, dels membres de la comunitat universitària, del personal de
les entitats col·laboradores o que presten serveis en la universitat.
k) Exercir, si escau, les responsabilitats pròpies del càrrec de representació́ per al qual hagen
sigut triats.
l) Informar a les persones que representa de les activitats i resolucions dels òrgans col·legiats
en els quals participa, així com de les seues pròpies actuacions, amb la reserva i discreció́
que s'establisquen en dites òrgans.
m) Participar de manera activa i responsable en les reunions dels òrgans col·legiats per als
quals haja sigut triat.
n) Contribuir a la millora dels fins i funcionament de Florida Universitària.
o) Qualsevol altre deure que li siga assignat en els Estatuts de Florida Universitària.
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Títol VI. De les faltes disciplinàries
Article 8é. La infracció i el no compliment dels deures i obligacions propis dels i les
estudiants segons estableix aquesta normativa i altres normes internes que la desenvolupen
o complementen seran constitutius de falta que, segons les circumstàncies, seran
qualificables com a lleu, greu o molt greu.
Article 9é. Són faltes lleus les accions o omissions que, constituint infracció directa o
indirecta d'aquesta normativa i dels deures dels estudiants, no es troben expressament
qualificades com a greus o molt greus. També seran faltes lleus les així qualificades per la
Comissió Disciplinària d'acord amb la successiva aplicació́ d'aquest Reglament.
Article 10é. Són faltes greus les accions o omissions que, constituint infracció directa o
indirecta d'aquesta normativa i dels deures dels estudiants, pertorben el normal ordre
acadèmic i docent. Específicament, tindran la consideració de faltes greus:
a) Les paraules o fets impropis del normal tarannà universitari o que resulten indecoroses.
b) L'ofensa greu de paraula o d'obra a un altre membre de la comunitat universitària.
c) Les conductes que atempten contra les instal·lacions, mitjans materials o serveis de la
Universitat.
d) L'intent d'obtenir millors resultats acadèmics utilitzant qualsevol mitjà acadèmicament
il·lícit inclòs el plagi.
e) La reincidència en faltes lleus i aquelles faltes lleus en les quals concorregués
circumstàncies agreujants.
f) L'ús d'equipament o maquinària de tallers i laboratoris sense el consentiment previ i
supervisió del professorat o responsable de tallers i laboratoris.
Article 11é. Són faltes molt greus les accions o omissions que, amb infracció directa o
indirecta d'aquesta normativa i dels deures de l'estudiantat, pertorben notablement l'ordre
acadèmic i docent. Específicament, tindran la consideració́ de faltes molt greus:
a) Les paraules o fets impropis del normal tarannà universitari quan pertorben greument
l'ordre universitari.
b) L'ofensa molt greu de paraula, inclosos especialment els escrits injuriosos en els quals
intervinga publicitat, i d'obra, especialment si mitja violència física o assetjament, contra
qualsevol membre de la comunitat universitària.
c) L'ofensa greu de paraula o d'obra contra les autoritats acadèmiques i òrgans de Govern
de Florida Universitària o contra els membres que els componen.
d) La falsificació de documents referits a l'activitat pròpia de Florida Universitària, la
suplantació de personalitat en actes acadèmics i docents i els fets que puguen ser
constitutius de delicte o de falta.
Florida Universitària - Novembre 2020
7

Reglament de Règim Intern de l’alumnat de Florida Universitària

e) Els comportaments susceptibles de perjudicar greument la imatge i el prestigi de Florida
Universitària.
f) La resistència activa o passiva al compliment de l'ordenat pel personal, docent o no, en els
seus respectius àmbits de competència.
g) La reincidència en faltes greus i aquelles faltes greus en les quals concorregués
circumstàncies agreujants.
e) L'ús inadequat d'equipament o maquinària de tallers i laboratoris que posen en risc la salut
pròpia o de la resta de membres de la comunitat educativa.

Títol VII. De les sancions
Article 12é. Les sancions previstes per incórrer en alguna falta disciplinària tindran el
següent contingut:
a) Faltes lleus: Amonestació privada i/o suspensió de la condició d'estudiant durant un
període d'entre un i quinze dies lectius . Així mateix és podrà́ imposar accions de
col·laboració social i solidària amb la comunitat universitària.
b) Faltes greus: Amonestació pública, suspensió dels drets derivats de la condició
d'estudiant per un període no inferior a quinze dies lectius ni superior a sis mesos, amb
inclusió expressa, si és el cas, en l'expedient acadèmic de la falta comesa i la sanció
imposada; així com, si escau, pèrdua del dret d'examen en la primera convocatòria següent
a la notificació de la sanció.
c) Faltes molt greus: Amonestació pública, suspensió dels drets derivats de la condició
d'estudiant per un període no inferior a sis mesos, i si és el cas expulsió definitiva de la
Universitat, amb inclusió expressa en l'expedient acadèmic de la falta comesa i de la sanció
imposada; així com, si escau, pèrdua del dret d'examen en les dues convocatòries següents
a la notificació de la sanció.
Article 13é. Les infraccions comeses prescriuran; les lleus al cap de tres mesos, les greus
al cap de sis mesos i les molt greus a l’any a partir de la data en què la Comissió Disciplinària
va tindre coneixement de la falta comesa i, en tot cas, al cap de tres anys de haver-se comés.
En el cas d'expulsió definitiva d'un o una estudiant, tindrà dret a la devolució de l'import de
la matrícula satisfeta en proporció als mesos lectius pendents des de la data d'efectes
d'aquesta expulsió, fins a la finalització del curs acadèmic corresponent.
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Títol VIII. De la Comissió Disciplinària i del procediment sancionador
Article 14é.
1. La Comissió Disciplinària de la Universitat, es regirà per la present Normativa i les seues
normes de desenvolupament, així com per les normes d'ordre intern que tal Comissió puga
establir, amb l’aprovació de l'equip de direcció de Florida Grup Educatiu.
2. La Comissió Disciplinària regirà la seua actuación conformement als principis de legalitat,
justícia, equitat i la resta de principis informadors del dret sancionador.
3. Sols podran imposar-se sancions en virtut d'expedient instruït a aquest efecte, amb
audiència de l'interessat i ulterior dret a recurs.
Article 15é. La Comissió Disciplinària estarà composta per la Direcció d'Estudis Superiors,
els o les Responsables d'Unitat, i el o la Representant de l’ADR (De Cicle, Grau o Màster,
segons correspongui). Ostentant la presidència d'aquesta, la Direcció d'Estudis Superiors.
Article 16é.
1 .Qualsevol persona que tinga coneixement d'algun fet susceptible de constituir alguna de
les infraccions previstes en la present normativa, té el dret i el deure de comunicar-lo a la
Comissió Disciplinària.
2. La Comissió Disciplinària podrà actuar d'ofici o a instàncies de qualsevol membre de la
comunitat universitària.
Article 17é.
1. Obert expedient sancionador per part de la Comissió Disciplinària amb base en fets
constitutius de possible infracció, d'ofici o a instàncies de qui es trobe legitimat d'acord amb
l’Article anterior, el President de la Comissió que serà l'Instructor de la de l'expedient,
recaptarà quanta informació sobre els fets li siga possible obtenir.
2. Una vegada que l’alumnat presumptament responsables de la infracció estiguen
identificats, el Responsable d'Unitat procedirà́ a notificar-los els fets imputats, així com la
proposta del seu possible sanció. L’alumnat expedientat podrà al·legar per escrit quant
estimen oportú, facilitant o proposant les proves que considere del seu interès, en el termini
de 7 dies naturals, comptats des del següent a aqueixa notificació.
Artícle 18é. El Responsable d'Unitat podrà sol·licitar a la Comissió Disciplinària l'adopció de
les mesures cautelars convenients per al correcte desenvolupament de la instrucció.
Article 19é. Durant la instrucció de l'expedient, a instàncies del o la Instructora o de l’alumnat
expedientat, podran ser citades a prestar la seua declaració persones el testimoniatge de
les quals s'estime d’interès per a l'esclariment dels fets, i es practicaran les proves admeses
en el menor temps possible.
Finalitzada la instrucció de l'expedient, el o la Instructora formularà escrit de conclusions i
proposta definitiva de sanció, que farà arribar a la Comissió Disciplinària.
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Article 20é.
1. La Comissió Disciplinària resoldrà motivadament sobre cada expedient acordant l'arxiu
del mateix o bé imposant les sancions que corresponents segons la present Normativa.
2. La resolució de la Comissió hi haurà de ser comunicada a la persona o persones
expedientades, així com a aquelles a la instància de les quals es va iniciar l'expedient.
Article 21é.
1. L'alumnat sancionat podrà formular recurs, per escrit, dins dels 5 dies naturals següents
a la notificació de la Resolució, incloent-hi les al·legacions que estimen oportunes en defensa
dels seus interessos.
2. El recurs suspendrà l'execució de la sanció fins a l'endemà al de la data de la seua
resolució pel Consell de Govern. El Consell de Govern, mitjançant resolució motivada,
confirmarà o minorarà la sanció imposada o, si és el cas, anul·larà les actuacions de la
Comissió.
Article 22é. Excepcionalment, la Comissió Disciplinària podrá acordar la imposició de les
sancions quan es tracte d'infraccions lleus o greus, prèvia audiència de l'interessat, i sense
més tràmits, quan resulte evident l'autoria de la infracció i la culpabilitat de l'alumne
expedientat.

Títol IX. Modificació del Reglament de Règim Intern
La proposta de modificació del Reglament de Règim Intern podrà ser presentada per: la
Direcció d'Estudis Superiors, per petició d'un percentatge del 25% del professorat indefinit i
soci de l'equip docent d'estudis superiors i aprovat pel claustre.
Disposició Final. La present normativa entrarà en vigor a partir del dia de la seua publicació.
.
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