BORRAR DATOS

D’ACORD PREVI DE
RECONEIXEMENT DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNAS

ES RECOMANA IMPRIMIR A DOBLE CARA

V. 3

València, 17/12/2019
SOL·LICITUD D’ACORD PREVI DE RECONEIXEMENT DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
En el marc del programa:
L'estudiant que s’indica tot seguit fa constar que realitzarà una pràctica amb les següents condicions particulars:

Entitat col·laboradora
Nom:
CIF:

Tipus: - Selecciona -

Activitat:

Domicilio:
Localitat:

Província:

Telèfono:

Correu electrònic:

CP:
País:

i en nom i representació seues el Sr./la Sra.
NIF/NIE/Id. no.:

Càrrec:

Estudiant
Sr./Sra.:

NIF/NIE:

Centre docent: - Selecciona el Centro Docente Titulació:

Tutors
Tutor UPV:

NIF/NIE:

Dpto. tutor UPV:
Tutor entitat col·laboradora:

NIF/NIE/Id. no.:

Correu electrònic:

Càrrec:

Condicions particulars. Proyecte formatiu
Tipus*: Curricular

Data inici:

Data fi:

Hores totals:

(*) En cas de tipus CURRICULAR, estic matriculat dels crèdits de pràctiques externes curriculars necessaris

L’estudiant rebrà la quantitat de:
a l’estudi.

€ bruts/mes, abonats per la entitat col·laboradora en concepte de borsa d’ajuda

Opcionalment, amb cofinançament de:

€ bruts / mes aportats per l'entitat o programa:

Objectius educatius i activitats a desenvolupar. El contingut de la pràctica haurà de tenir relació directa amb els estudis que cursa
l'estudiant.

La pràctica es fa principalment al país:

Província:

Lloc:
Forma prevista de seguiment i orientació de l'estudiant per part de l'entitat col·laboradora (En cas necessari adjuntar
documentació)
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Condicions generals

1. L'estudiant SOL·LICITA l'acord previ de Reconeixement Acadèmic de l'estada realitzada sota el marc del
programa esmentat.
2. Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar prèvia a l'inici de l'estada.
3. L'estudiant serà responsable de dur a terme tots els tràmits necessaris per obtenir el visat i els documents
d'immigració que li permetin l'estada legal al país on va a desenvolupar la seva pràctica.
4. El reconeixement acadèmic de la pràctica es durà a terme en finalitzar l'estada i d'acord amb les normes i
procediments establerts per la UPV.
5. El professor docent i investigador de la UPV, valora positivament el pla formatiu proposat per a l'estudiant sent
aquest d'acord amb els estudis que cursa i es compromet a realitzar el seguiment i posterior valoració de la
pràctica, segons la normativa de pràctiques vigent.
6. L'estudiant ha d'informar el tutor de l'entitat col·laboradora del seu compromís per fer el seguiment i posterior
valoració de la pràctica, segons el projecte formatiu proposat i la normativa de pràctiques vigent.
7. L'estudiant i els tutors es comprometen a elaborar els informes necessaris per al reconeixement acadèmic de la
pràctica.
8. Se us informa que la Universitat Politècnica de València tractarà les vostres dades per a la gestió administrativa i
acadèmica, la coordinació i l’avaluació de les pràctiques externes. Podeu exercir els vostres drets personals
d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició a través dels mitjans electrònics o físics indicats en la informació
addicional del tractament. Podeu consultar tota la informació del tractament a través de l’enllaç següent:
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/pdp-v

I en prova de conformitat de tot això, les parts signen el present conveni i a un sol efecte, al lloc i data indicat en el
encapçalat.

Vistiplau proposta reconeiximent
Per la Universitat Politècnica de València, el
representant de l'entitat responsable del títol en
matèria de reconeixement de pràctiques en
empreses

Solicitant

Vistiplau Tutor UPV

L’Estudiante
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