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Curs academic 2018/2019

Intervencions

Durant aquest curs academic el servei del Defensor dels drets I deures de la

Universitat cTAndorra ha estat requerit en dues ocasions:

1. En un primer cas/ es tractava d una estudiant que formulavg una queixa amb

relacio al batxelor d'lnfermeria. Es tractava d'una questio academica -notes

d'una assignatura que impedien accedir a les practiques/ per tant, fora de

Fambit de la institucio del Defensor- i/ en consequencia, tramesa a la

Universitat.

El segon cas, es tracta d'una denuncia cTun presumpte cas de discriminacio

per part cTuna estudiant del Ir curs del Diploma Professional Avan^at del
Centre cTEstudis Empresarials i Tecnologics. En el marc d'aquesta denuncia

(actitud incorrecta cap a la denunciant per part d'altres estudiants del mateix

curs i impediments al correcte funcionament de les classes) ens hem

entrevistat amb diferents persones relacionades amb els fets denunciats. Es

tracta cTun expedient obert que sera objecte de resolucio, tot i que caldra

jutjar I'oportunitat del moment tenint en compte que consta que hi ha hagut,

per part de la denunciant/ denuncies en altres ambits (Fiscalia General i

Policia). Si els procediments judicials -que han de tenir preferencia- no

prosperen/ es dictara immediatament una resolucio. Altrament, caldra

esperar el pronunciament dels organs jurisdiccionals.

Propostes

La major part de les comunicacions adre^ades a la institucio del Defensor tenen per

objecte demanda d'informacio academica. Per aixo, recomanem la necessitat de fer

coneixer la figura de la institucio del Defensor en I'ambit de la universitat amb la
finalitat tant de facilitar-ne Facces corn d'evitar actuacions innecessaries.

D'altra banda, amb la finalitat de facilitar l/acces, recomanem la creacio d'un protocol

que fadliti la possibilitat de formular peticions i/o denuncies al Defensor deis drets i

dels deures per part d'estudiants, personal docent i personal no docent de la

Universitat. Aquest protocol podria contenir uns formularis i/ a la vegada, informacio

del Hoc on dipositar-los i del seguiment que dels mateixos en fara el Defensor.

D'aquesta manera, s'obtlndria un procediment mes previsible (avui no existeixen



normes que el regulin/ tot i que ja existeix un projecte de reglament de la institucio
del Defensor dels drets i deures) i mes transparencia.
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