
La Comissió Mixta, a fi de proporcionar la
màxima cobertura, revisarà el repartiment final
de Premis d'acord amb el nombre de
candidatures i de Projectes finalment presentats.

S'atorgarà un màxim d'un Premi per Escola o
Facultat i Empresa. En el cas que hi haja dos
Projectes de Fi de Carrera amb un alt nivell i en
els quals coincidisquen l'Escola o la Facultat i
l'Empresa, es podrà atorgar un Premi compartit per
a ambdós Projectes. Els imports del Premi es
dividiran en parts iguals.

Independentment del nombre de Projectes de Fi
de Carrera premiats, l'ingrés màxim per als tutors
en la Universitat i en l'Empresa serà el que
corresponga a dos premis.

El nombre de Premis assignats a cada una de les
Escoles y Facultats en aquesta convocatòria és:

Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Escola Politècnica Superior de Gandia
ETS d'Arquitectura
ETS de Gestió de l'Edificació
ETS d'Enginyers Agrònoms
ETS d'Informàtica Aplicada
ETS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
ETS d'Enginyeria del Disseny
ETS d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Top.
ETS d'Enginyers Industrials
ETS d'Enginyers de Telecomunicació
ETS del Medi Rural i de l'Enologia
Escola Universitària Ford Espanya
Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Facultat de Belles Arts
Facultat d'Informàtica

Informació i presentació
de sol·licituds:

ESCOLES/FACULTATS de la UPV
SERVEI INTEGRAT D'OCUPACIÓ

Edifici Nexus (6G)
Camí de Vera, 14
46022  València

upe@sie.upv.es
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BANCAIXA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA CONVOQUEN 131 PREMIS PER A LA
REALITZACIÓ DE PROJECTES DE FI DE CARRERA
EN EMPRESES I INSTITUCIONS, CODIRIGITS PER
PROFESSIONALS DE L'ENTORN EMPRESARIAL.
CURS 2007/2008

Els Projectes de Fi de Carrera premiats es dotaran amb
una borsa econòmica de 3.300 euros, a repartir de la
forma següent:
- Estudiant autor del Projecte: 1.800 euros.
- Tutor/a en l'Empresa o Institució: 750 euros.
- Tutor/a en la Universitat: 750 euros.

Les quantitats pagades en aquests premis estaran
subjectes a la normativa fiscal vigent.

Durant el període obert per a la presentació de
candidatures, estudiants i tutors interessats a participar,
utilitzaran els impresos corresponents que es troben en
cada una de les Escoles i Facultats i en el Servei Integrat
d'Ocupació.

Conclòs el termini de presentació de candidatures, la
Comissió Mixta Bancaixa - Universitat Politècnica de
València aprovarà i publicarà la llista de candidatures a
aquests Premis.

Cada Projecte, haurà de realitzar-se en el termini que
s'especifica fins a l'avaluació acadèmica per part de
l'Escola o Facultat corresponent.

Finalment, les Escoles i Facultats elaboraran un
rànquing de projectes segons els criteris d'avaluació
de cadascuna; l'esmentat rànquing es realitzarà en
la primera setmana d'octubre de 2008. Els projectes
premiats seran aquells que entren dins del nombre
de Premis assignats a cada Escola o Facultat.

Els Projectes de Fi de Carrera comptaran amb la
participació d'un/a tutor/a acadèmic/a de la Universitat.
L'estada de l'estudiant en l'empresa, necessàriament,
es realitzarà sota la figura d'un Programa de
Cooperació Educativa.

Presentació de Candidatures:
Del 15 de Desembre de 2007 al 31 de Maig de 2008.

Realització del Projecte:
Els Projectes i les estades en Empreses conseqüents es
realitzaran entre el 30 de Setembre de 2006 i el 30 de
Setembre de 2008.

Avaluació Acadèmica del Projecte:
Els Projectes candidats als premis es presentaran i
avaluaran acadèmicament abans del 30 de Setembre de
2008.

Criteris d'Avaluació:
Els estableixen les Escoles i Facultats, i posteriorment
els aprova de forma conjunta la Comissió Mixta Bancaixa
- Universitat Politècnica de València, abans de gener de
2008.

A fi d'incentivar les Escoles i Facultats a incrementar les
estades en Empreses dels seus estudiants, el nombre
de premis assignats a cada una estarà en consonància
amb el nombre d'hores realitzades pels estudiants
participants en Programes de Cooperació Educativa
durant el curs anterior i amb el nombre de candidatures
presentades a aquests Premis en les dues edicions
anteriors.

CONDICIONS DELS PROJECTES:

Del conjunt de candidatures que opten als Premis,
cada Escola o Facultat establirà un rànquing dels
Projectes, segons els criteris següents: la qualitat
del Projecte i el grau d'immediatesa i millora que
suposa per a l'Empresa o Institució. Aquests criteris
es faran explícits, segons la particularitat de cada
Escola o Facultat, en els criteris d'avaluació establits
per aquestes.

Aquesta preselecció dels Projectes es realitzarà la
primera setmana d'octubre de 2008 i es presentarà
a la Comissió Mixta Bancaixa-UPV per a l'aprovació
definitiva. Amb posterioritat, la relació dels premiats
es publicarà en les Escoles i Facultats, en el Servei
Integrat d'Ocupació i en la pàgina web de Bancaixa.

En la Subdirecció de Relacions amb Empreses de cada
Escola o Facultat i en la Unitat de Pràctiques en
Empresa del Servei Integrat d'Ocupació.


