BORRAR DADES

MODIFICACIÓ
DE CONVENI
Versió 16 (VAL)

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ D'UN CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES, DE DATA 19/11/2020
Reunits, d’una part, la Universitat Politècnica de València, d’ara endavant UPV, amb CIF Q4618002B, i en nom i
representació Sr. José Millet Roig, Vicerrector d'Ocupació i Emprendiment, actuant per delegació de firma des de l'1
de juny de 2017 del Sr. Rector Francisco José Mora Mas.
D’una altra part, l’empresa o institució:
i en nom i representació seues el Sr./la Sra.:
amb NIF:
i càrrec:

amb CIF:

I d’una altra part, l’estudiant, Sr./Sra.:
del Centre docent: - Selecciona el Centro Docente -

amb NIF:

Les parts reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i subscriuen la present MODIFICACIÓ de la
pràctica de codi
, d'acord amb la legislació espanyola vigent i la del pais de realització de la
pràctica, la normativa aprovada pel Consell de Govern de la UPV i la normativa específica del centre docent de
l'estudiant, en matèria de pràctiques en empreses.

MODIFICACIÓ DEL NOMBRE TOTAL D'HORES
A partir de la data

l'estudiant realitzarà un total de

hores* fins a la finalització de la pràctica.

* Indicar només les hores que falten per realitzar, tenint en compte que les hores transcorregudes abans de la data
indicada ja s'han comptabilitzat i no es poden modificar.

MODIFICACIÓ DE LA BORSA ECONÒMICA
A partir de la data

, l'empresa abonarà mensualment a l'estudiant la quantitat de

Per la Universitat Politècnica de València
EL VICERECTOR D’OCUPACIÓ I
EMPRENEDORIA

L’ESTUDIANT

€ bruts /mes.

Per l'empresa o institució
EL/LA REPRESENTANT
LEGAL
(signatura )

JOSÉ MILLET ROIG
(Per delegació de signatura del rector de
data 1/6/2017)
EL RECTOR DE LA UPV

* Protecció de dades de caràcter personal i d'informació sensible: 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
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MODIFICACIÓ
DEL
PROJECTE
FORMATIU

MODIFICACIÓ DEL TUTOR/A DE L’EMPRESA O INSTITUCIÓ
A partir de la data

L'ACTUAL TUTOR, Sr./Sra.:

amb NIF:

Renuncia a la labor de tutoria a favor d'un nou tutor.
Cotutoritza la pràctica juntament amb el nou tutor.
EL NOU TUTOR: Jo, Sr./Sra.:
amb NIF:
en possessió de la titulació acadèmica:
nomenat per l'empresa:
amb CIF:
que ocupe el càrrec:
adreça electrònica:
Em compromet a realitzar el seguiment i la valoració posterior de la pràctica, segons la normativa de pràctiques vigent.

Signatura de l’ACTUAL TUTOR/A

Signatura del NOU TUTOR/A

MODIFICACIÓ DEL TUTOR/A DE LA UPV
A partir de la data

L'ACTUAL TUTOR, Sr./Sra.:

amb NIF:

Renuncia a la labor de tutoria a favor d'un nou tutor.
Cotutoritza la pràctica juntament amb el nou tutor.
EL NOU TUTOR: Jo, Sr./Sra.:
amb NIF:
Professor docent i investigador de la UPV, valore positivament el pla proposat per a l'estudiant, que és compatible
amb els estudis que desenvolupa, i em compromet a realitzar el seguiment i la valoració posterior de la pràctica,
segons la normativa de pràctiques vigent.

Signatura de l’ACTUAL TUTOR/A UPV

Signatura del NOU TUTOR/A UPV

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE FORMATIU
A partir de la data

els tutors proposen les modificacions següents del PROJECTE FORMATIU.

Objectiu i activitats que cal realitzar – lloc de la pràctica – seguiment i orientació

Signatura del TUTOR/A de l’empresa o institució
Em compromet a realitzar el seguiment i la valoració posterior
de la pràctica, segons la normativa de pràctiques vigent.

Signatura del TUTOR/A de la UPV
Valore positivament el pla proposat per a l'estudiant, que és compatible amb
els estudis que desenvolupa, i em compromet a realitzar el seguiment i la
valoració posterior de la pràctica, segons la normativa de pràctiques vigent.

* Protecció de dades de caràcter personal i d'informació sensible: 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
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