COMPROMÍS PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE FI D’ESTUDIS A LA UAB

.................................................................................................................................., estudiant del
màster en .......................................................................................................................... de
l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau adscrita a la
Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització del seu treball de fi de màster em
comprometo a:

1. Dades de caràcter personal
a) Tractar les dades personals a què tingui accés amb l’exclusiva finalitat de dur a terme les
tasques de recerca i investigació que em siguin assignades, i a no cedir-les a terceres persones
ni a d’altres destinataris sense l’autorització expressa de la Universitat Autònoma de Barcelona
i, si escau, de les persones titulars de les dades.
b) Tractar les dades personals a que tingui accés amb les mesures necessàries per garantir-ne
la seguretat, especialment la seva integritat i confidencialitat.

2. Confidencialitat
a) No difondre públicament, ni per escrit ni oralment, a cap altra persona o entitat cap
informació d’empreses, institucions o grups de recerca a la que tingui accés o generi per
l’elaboració del seu treball de fi d’estudis, sense consentiment previ i per escrit del titular de la
informació de caràcter confidencial. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot un cop finalitzada
la defensa i avaluació del treball de fi d’estudis.
b) No fer servir el treball de fi d’estudis per a cap altra finalitat que no sigui la de la seva
avaluació acadèmica.
c) Vetllar per a que la informació obtinguda sigui coneguda i utilitzada únicament per les
persones que participin en la seva elaboració i avaluació, les quals hauran d’estar
convenientment informades d’aquest caràcter confidencial.
d) Tractar de manera confidencial els resultats derivats del treball de les dades, sempre i quan
revelin dades confidencials, sense perjudici de la seva utilització per a la realització i defensa
del treball de fi d’estudis.
e) Signar, en cas que sigui necessari, un acord de confidencialitat en el que hi constarà la
informació a tractar de manera confidencial i l’autorització per defensar el treball de fi
d’estudis davant del tribunal avaluador. En el cas de que el treball de fi d’estudis es realitzi en
una entitat externa, l’acord de confidencialitat estarà inclòs en el conveni de col·laboració.

3. Propietat intel·lectual
a) Respectar les disposicions normatives relatives als drets a la propietat intel·lectual en relació
amb l’activitat docent i de recerca a la que pugui accedir en la realització del treball de fi
d’estudis.
b) Respectar els continguts protegits, fer-ne ús exclusiu per a l’estudi i la recerca i no fer-ne
difusió a terceres persones sense autorització de la persona titular dels drets.
c) No plagiar ni reproduir una obra o part d’aquesta d’un autor en el treball de fi d’estudis, fet
que suposaria una apropiació de les creacions d’una altra persona sense fer un reconeixement
explícit del seu origen, tret de les excepcions que estableix la normativa vigent sobre la
propietat intel·lectual, com, entre d’altres, el dret de cita.
d) Signar un acord de drets de propietat intel·lectual en el cas que de la realització d’aquest es
derivin drets de propietat intel·lectual la titularitat dels quals corresponguin conjuntament
també a la UAB, per haver realitzat l’activitat creativa en una estructura interna de la
Universitat. En el cas de que el treball de fi d’estudis es realitzi en una entitat externa, l’acord
de drets de propietat intel·lectual serà inclòs en el conveni de col·laboració.

4. Prevenció
Conèixer i complir les normes internes sobre seguretat i salut del centre de destí, d’acord amb
la informació/formació rellevant en matèria de prevenció de riscos que l’àmbit col·laborador
de la UAB m’ha de facilitar, amb especial atenció en tot el referent a consignes d’emergència,
utilització d’equips de protecció individual, seguiment de procediments i normatives de
seguretat.
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Data:

