
educacion.es

l’Estatut
de l’estudiant

universitari



El referent normatiu

El Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre,
publicat el 31 de desembre en el BOE, aprova
l’Estatut de l’estudiant universitari

• La Llei orgànica d’universitats 
(LOMLOU) del 2007 disposa que 
el Govern aprovi l’Estatut de l’estudiant 
universitari 

• La Llei orgànica preveu que es 
constitueixi un Consell de l’Estudiant 
Universitari

• El Consell de l’Estudiant Universitari de 
l’Estat ha d’estar constituït per 
representants de totes les universitats 
i dels consells autonòmics d’estudiants 



L’Espai europeu d’educació superior

Les declaracions que han donat forma a l’EEES consideren, 
des de l’inici (Bolonya, 1988), la participació estudiantil

• La Conferència Ministerial de Berlín 
(2003) reconeix expressament el paper 
de l’alumnat en la gestió pública de 
l’educació superior 

• L’EEES destaca la dimensió
de l’estudiant com a subjecte actiu
del procés formatiu 



El consens

L’Estatut de l’estudiant universitari és producte
d’un acord ampli

• En el procés d’elaboració han participat 
les organitzacions d’estudiants
i el Consell de la Joventut

• La CRUE hi ha intervingut mitjançant 
comissions sectorials d’assumptes 
estudiantils (RUNAE) i secretaris generals 

• La Conferència de Defensors 
Universitaris i entitats representatives 
dels discapacitats s’han implicat 
en la confecció de l’Estatut 



El consens

L’acord és fruit d’un treball compartit entre 
estudiants i responsables de les universitats

• Juliol del 2009. Trobades amb la FAEST, la 
CREUP, el SE, el CJE i la CANAE 

• Setembre/desembre del 2009. UNED,
SE, CANAE, ACUDE, CREUP, FAEST i CRUE
(RUNAE i secretaris generals)

• Febrer/març del 2010. ACUDE, CANAE,
CREUP, FAEST, SE, CJE, CRUE (RUNAE 
i secretaris generals), defensors 
universitaris i Comitè de Representants 
de Minusvàlids



Els avenços

L’alumnat té un instrument per intervenir 
en el disseny de la política universitària

• Els estudiants guanyen drets
i adquireixen deures 

• La norma regula l’orientació, la tutoria
i les pràctiques externes

• Garanteix l’avaluació objectiva i assegura 
les vies de representació estudiantil

• Facilita la compatibilitat de l’estudi
amb el treball i reconeix les activitats 
culturals, esportives i solidàries 

• Protegeix el dret a la propietat intel·lectual 



Els beneficiaris

L’Estatut té en compte els estudiants 
de les universitats tant públiques com privades

• Es refereix als matriculats en els 
ensenyaments oficials de grau, màster i 
doctorat, en formació continuada i en 
qualsevol altre tipus d’estudis

• L’àmbit d’aplicació abasta centres propis,
adscrits i de formació continuada que 
depenguin de les universitats 



Les millores

L’elaboració de l’Estatut ha comportat:

• Un exercici de participació de 
les organitzacions d’estudiants en el 
disseny del sistema de participació mateix 

• El reconeixement universal d’un conjunt 
de drets i deures per a tot l’alumnat i per a 
totes les universitats 

• La consideració de l’estudiant com a 
subjecte actiu



INDEX

El canvi

L’estudiant com a subjecte actiu

• En el procés d’aprenentatge i de docència

• En la governança de les universitats

• En el dret a una formació integral i atenció
de qualitat 



• Orientació des d’abans d’ingressar a la 
universitat 

• Tutories personalitzades i informació
sobre inserció laboral i activitats
d’extensió universitària 

• Intervenció en el disseny, seguiment i 
avaluació de la qualitat docent

• Observatoris laborals, agències de 
qualitat, beques i ajudes i programes de 
mobilitat 

El procés d’aprenentatge Els drets



• Formació de qualitat. Avaluació
objectiva i, sempre que es pugui, 
continuada. Reconeixement de l’autoria 
dels treballs 

• Foment de les pràctiques curriculars i 
extracurriculars

• Conciliació de l’estudi amb la vida 
laboral i familiar i reconeixement de 
l’estudiant a temps parcial 

• Igualtat d’oportunitats per a l’alumnat 
amb discapacitat

El procés d’aprenentatge Els drets



Regula la mobilitat de l’alumnat de grau, màster i doctorat i li 
atorga reconeixement acadèmic

• Disposa que es 
concedeixin ajudes i beques

• Preveu programes específics de
mobilitat per dur a terme treballs de fi de 
grau, de fi de màster i pràctiques externes 

• Considera la participació en programes 
nacionals i internacionals d’estudiants amb 
discapacitat

El procés d’aprenentatge La mobilitat



Impulsa sistemes tutorials que integrin accions 
d’informació, d’orientació i de suport formatiu a l’alumnat

• L’Estatut de l’estudiant universitari 
distingeix i promou dos tipus de tutories 

• Les tutories de titulació cerquen 
adaptar l’estudiant a l’entorn 
universitari, li proporcionen recursos 
formatius i vetllen per la transició
al món laboral 

• En les tutories de matèria o d’assignatura
s’assisteix i s’orienta l’alumnat, de manera 
individual, en el procés d’aprenentatge 

El procés d’aprenentatge Les tutories



La programació docent ha d’especificar els objectius, els 
resultats, els continguts, la metodologia i el sistema 
d’avaluació

• Les universitats han de donar publicitat a 
aquests aspectes 

• Pràctiques acadèmiques externes, tant 
curriculars com extracurriculars, tutelades 
per garantir-ne la qualitat 

• Garanties per acudir als tribunals 
d’avaluació, revisions d’exàmens i 
reclamacions davant d’òrgans competents 

El procés d’aprenentatge L’avaluació i les pràctiques



Promou la participació activa dels estudiants en la presa de 
decisions que els afecten mitjançant els òrgans de govern 
de les universitats

• Enumera els drets i les responsabilitats dels 
representants dels estudiants 

• Anima l’associacionisme estudiantil i preveu 
que disposi de mitjans per poder-se
desenvolupar, des de locals universitaris fins a 
subvencions 

La governança La participació



Estableix el principi que cap estudiant no hagi de renunciar 
a la universitat per raons econòmiques

• L’alumnat pot intervenir, mitjançant el 
Consell d’Estudiants de l’Estat, en 
el disseny dels programes estatals 
de beques i ajudes a l’estudi 

• L’Observatori de Beques, Ajudes i 
Rendiment Acadèmic ha de vetllar per 
l’equitat i l’eficàcia del sistema de 
concessió i ha de garantir-hi la 
participació de l’alumnat 

La governança Les beques i ajudes



L’Estatut reconeix drets i deures de l’alumnat de les 
universitats públiques i privades

• Destaca la rellevància del defensor
universitari

• Per fomentar la convivència i la 
coresponsabilitat es podran crear 
comissions conjuntes de professorat, 
alumnat i personal d’administració i 
serveis 

La governança La convivència



Es crea el Consell d’Estudiants Universitari de l’Estat com a 
òrgan de deliberació, consulta i participació de l’alumnat 
davant el Ministeri d’Educació

• Se’n fixa la composició, el mandat dels 
membres, les funcions i l’estructura i 
s’adscriu a la Secretaria General 
d’Universitats 

La governança El Consell d’Estudiants



Totes les universitats públiques i privades han de tenir 
representants en el Consell d’Estudiants Universitari

• Un estudiant de cada universitat 

• Un estudiant de cadascuna de les 
confederacions i federacions 
d’associacions estudiantils amb 
presència en el Consell Escolar de 
l’Estat 

• Tres representants més d’entitats 
estudiantils que persegueixin interessos 
generals i que no estiguin presents 
mitjançant la via anterior

• Un representant per cada consell 
autonòmic d’estudiants 

La governança La composició del Consell

• Cinc membres designats pel president del 
Consell entre personalitats de prestigi 
reconegut en l’àmbit universitari que siguin, o 
hagin estat, membres dels consells de govern 
de les universitats o de les organitzacions 
estudiantils. Com a mínim un d’ells ha de ser 
una persona experta en l’àmbit de col·lectius 
especialment desafavorits o vulnerables 

• El ministre d’Educació, que actua de president, 
el secretari general d’Universitats i el titular de 
la Direcció General de Formació i Orientació
Universitària en són membres nats 



El Consell d’Estudiants de l’Estat ha d’elaborar, en el termini 
de sis mesos, un reglament sobre l’organització, i el 
Ministeri d’Educació l’ha d’aprovar

Algunes de les funcions del Consell són:

• Informar dels criteris de les propostes 
polítiques del Govern en matèria 
d’estudiants universitaris 

• Ser interlocutor vàlid davant el Ministeri 
d’Educació en els afers que concerneixen 
l’alumnat

• Actuar, els òrgans de govern de les 
universitats, pel que fa als drets i deures de 
l’alumnat 

• Col·laborar amb els defensors universitaris 

• Elevar propostes al Govern 

• Conèixer els informes relacionats amb el mapa 
de titulacions 

• Participar en la fixació de criteris per a la 
concessió de beques i ajudes 

La governança El funcionament del Consell



• Fomentant la participació de l’alumnat i 
afavorint les activitats de participació
social, voluntariat i cooperació al 
desenvolupament organitzades per les 
universitats 

• Promovent aprenentatges acadèmics i 
l’elaboració del pràcticum en projectes 
solidaris

Formació integral Els valors

La universitat ha de reunir les condicions que garanteixin la 
presència dels valors que promou



Reconeixement de la pràctica esportiva com a component 
de la formació integral de l’estudiant

• Previsió que se li dediquin mitjans
materials i espais per acollir-la i se’n 
promogui la compatibilitat amb l’activitat 
acadèmica 

• Facilitats per als estudiants reconeguts 
com a esportistes d’alt nivell 

• Programes d’activitat física i esportiva 
per a estudiants amb discapacitat 

Formació integral L’activitat esportiva



Formació integral Serveis d’atenció

• Unitats d’atenció a l’estudiant que 
ofereixin tot tipus d’informació i orientació
en què estiguin presents els estudiants i 
les seves associacions 

• Serveis adaptats i d’atenció a 
estudiants amb discapacitat 

• Regulació de l’accés i de la gestió dels 
serveis d’allotjament 



Formació integral Antics alumnes

• Algunes de les funcions que han de 
complir són: captar estudiants, donar 
suport a les activitats de mecenatge que 
tinguin la universitat com a destinatària i 
organitzar activitats culturals 

Impuls a la creació d’associacions d’antics alumnes per 
projectar la imatge de les universitats, contribuir a la 
incorporació al món laboral dels titulats i estrènyer llaços 
entre la universitat i la societat



Formació integral L’assegurança escolar

El Govern es proposa revisar el funcionament de 
l’assegurança escolar per presentar, si escau, un projecte de 
llei que en redefineixi el règim

• Anàlisi dels riscos que cobreix, de les 
prestacions i de la compatibilitat amb 
altres modalitats d’assegurament 



El Govern ha de presentar, en el termini d’un any, un 
projecte de llei que reguli la potestat disciplinària de les 
universitats

• Ha de tipificar les infraccions, sancions
i mesures complementàries del règim 
sancionador per a l’alumnat universitari 
d’acord amb el principi de 
proporcionalitat

• Ha de garantir els drets de defensa de
l’estudiant i l’eficàcia en el 
desenvolupament del procediment 

Formació integral  Regulació sancionadora



El nou marc

L’Estatut i el Consell d’Estudiants generen un marc nou per 
a la participació de l’alumnat

• En el debat sobre el finançament de les 
universitats 

• En el disseny d’un model nou 
de beques i ajudes

• En la presa de decisions en política
universitària

• En la millora de la qualitat i la governança de 
les universitats 

• En la formulació de propostes per a l’exercici 
de la responsabilitat social a les universitats 



Moltes gràcies per la vostra atenció

Secretaria General d’Universitats

Ministeri d’Educació




