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Les trampes dels universitaris a l’hora de
realitzar un treball acadèmic.

De cada pic són més els alumnes que opten per copiar un treball
que no és seu i per entregar-lo amb el seu nom. La manca de
temps és el principal mot
Copiar un treball íntegrament i entregar-ho al professor, copiar part del contingut d’un treball i entregarho com a propi, pagar a una persona perquè realitzi un treball, copiar a un company a un examen, copiar
a un examen amb apunts preparats per a l’ocasió, la suplantació d’identitat…
Totes aquestes pràctiques deshonestes han estat analitzades i estudiades per un equip de recerca de la
UIB, el grup d’Educació i Ciutadania (GREIC), encapçalat pel doctor Jaume Sureda i amb la
col·laboració dels professors Rubén Comas, Miquel Oliver i Antonio Casero.
Anem a analitzar aquestes accions. Per començar, què és el ciberplagi acadèmic? Es tracta de la
utilització, per part dels alumnes universitaris o no, de les actuals tecnologies de la informació amb el
principal objectiu d’apropiar-se de treballs i presentar-los com a propis. Realment, aquestes pràctiques
han existit sempre, el problema és que avui dia s’han estès a causa de les facilitats que els ofereix la
xarxa de xarxes: Internet.
D’aquesta pràctica es poden diferenciar tres etapes: la primera és anterior al naixement d’Internet, la
segona s’inaugurà amb l’aparició d’aquesta gran xarxa, i la tercera i darrere, es pot situar a partir del
moment en el qual, mitjançant Internet, apereix la compravenda de treballs acadèmics sota demanda.
Hi ha al voltant de 500 portals a Internet que es dediquen a comercialitzar amb treballs. La majoria varen
crear-se en aquests darrers set anys, encara que va ser a l’any 2004 quan varen experimentar un autentic
boom. La majoria d’aquests portals són dels EUA i Canadà, seguits per Regne Unit, Dinamarca i França.
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Internet és, sens dubte, la principal font de consulta dels estudiants a l’hora de realitzar qualsevol tipus
de treball però, per què? Manca de temps, costum de fer els treballs a darrere hora, facilitats que ofereix
Internet… Segons afirma el doctor Sureda: “…els alumens tenen un profund desconeixement dels camins
d’accés a recursos formatius i informatius de la pròpia especialitat. Ni tan sols empren els recursos als
quals dóna accés la biblioteca digital de la UIB…”.
És important direrenciar entre el plagi accidental i el que és intencional. El primer és aquell en el qual es
fa un ús inadequat de la citació textual i de la paràfrasi, així com una mala facilitació dels recursos i la
bibliografia empreada a causa d’un dèficit de formació. El segon, pel contrari, té a veure amb la còpia o
traducció exacta d’un treball d’altre, o amb reproduir-ne parts més o menys extenses.
Però aquestes pràctiques deshonestes no només es produeixen a la universitat, sinó que ja es comencen a
utilitzar al col·legi, més concretament a l’etapa de secundària. Alguns dels motius pels quals els alumnes
afirmen aver-ho fet són: poc pes del treball dins l’avaluació de l’assignatura, s’aprèn poca cosa amb
l’elaboració dels treballs o no entenen el procés de realització del treball.
Quina seria la solució al problema? Els reglaments de les universitats espanyoles encara no tenen en
compte aquestes pràctiques. En tot cas, quan els docents de la UIB s’adonen d’aquestes accions, les
mesures que apliquen, per ordre de les més utilitzades a les menys emprades, són: suspendre a l’alumne,
fer repetir l’examen al universitari o, minoritàriament, simplement advertir a l’alumne.
Totes aquestes informacions han estat tretes mitjançant unes enquestes que es varen realitzar a un total
de 767 alumnes de la UIB, així com dels usuaris del portal d’Internet Universia, del qual varen contestar
un total de 560 alumnes d’universitats espanyoles.
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