
PROCEDIMENT EXÀMENS DE 5a, 6a I 7a CONVOCATÒRIA 
 
 

Per a donar compliment d’allò que el Reial decret Llei 8/1976 i la pròpia 
normativa de la UA regulen respecte als exàmens de 5a, 6a i 7a convocatòria, 
la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant establix les següents 
normes de procediment: 
 
 
 
1) Amb anterioritat a l'inici de cada curs acadèmic, l'equip directiu del Centre 
sol·licitarà als departaments implicats en els plans d'estudi de la Facultat, la 
proposta de tribunals de 5a, 6a i 7a convocatòria d'acord amb l'expressat en els 
apartats 2 i 3 d'aquest reglament, per a la seua aprovació en Junta de Facultat. 

 
 

2) Els tribunals de 5a, 6a i 7a convocatòria es constituiran per cada àrea de 
coneixement. 
 
 
3) Aquests tribunals estaran formats per tres professors que actuaran com a 
president, secretari i vocal, i els seus respectius suplents. En la proposta que el 
departament envie a la Junta de Facultat, es consignarà un vocal per cada 
assignatura de l'àrea de coneixement. 
 
 
4) La secretaria de la Facultat comunicarà a la Direcció del departament la 
relació d'alumnes que han de ser examinats pel  tribunal amb una antelació 
mínima d'una setmana a la celebració de l'examen. El Director/a del 
departament enviarà la relació d'alumnes al president del tribunal, indicant quin 
vocal (d'entre els vocals de la proposta que el departament va enviar a la Junta 
de Facultat per a la seua aprovació) actuarà com a membre del tribunal, de 
manera que es garantisca que, almenys, un dels membres del tribunal siga 
especialista en la matèria. 
 
 
5) Els alumnes de 5a, 6a i 7a convocatòria s'examinaran en la mateixa data, 
hora i aula que la resta d'alumnes de l'assignatura i caldrà almenys la presència 
d’un membre del tribunal. 
 
 
6) Aquest examen ha de ser igual o similar en l'estructura i disseny a l'examen 
de la resta d'alumnes matriculats en l'assignatura objecte d'examen.  
 



 
7) El tribunal corregirà sempre aquests exàmens i, per a això, seguirà els 
criteris que apareixen en la fitxa de l'assignatura. 
 
 
8) A l'efecte d'actes, el president del tribunal comunicarà al professor/a del grup 
d'assignatura, les qualificacions corresponents i serà aquest professor/a qui 
s'encarregue de la seua complimentació per campus virtual i recaptarà les 
signatures del tribunal que han de constar en acta.  

Excepcionalment, el professor/a consignarà com a no presentats a 
aquests alumnes en l'acta i el tribunal enviarà a la secretaria de la Facultat la 
resolució expressa on s'especifiquen les qualificacions dels alumnes. Aquesta 
resolució s'annexarà a l'acta corresponent i la Secretària de la Facultat signarà 
l'acta en l'apartat que haguera de fer-ho el tribunal. 
 
 
9) Pel que fa a aquells aspectes no regulats en el present procediment, els serà 
d'aplicació la normativa general de la Universitat i/o de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
 
 
 
 
 
 
 
 


