Oficina de pràctiques i mobilitat
Oficina de prácticas y movilidad

Resum de tots els tràmits que és necessari realitzar durant la realització de les
pràctiques en empresa / institucions de la Facultat de Dret
1 – Consulta d’ofertes.
A partir de juny es publica en la pàgina web de l’Oficina de Pràctiques l’oferta provisional de places de pràctiques. L’oferta
definitiva es publica a finals de juliol. És important que consultes estes ofertes provisionals i definitives per a ajudar-te a
decidir les places que et poden interessar.
1 – Sol·licitud.
La sol·licitud de pràctiques es realitza durant el període de matrícula, a través de Campus Virtual. S’ha de sol·licitar un
mínim de 3 places, fins a un màxim de 10, per orde de preferència. L'alumnat d'estudis en extinció haurà d'especificar el nº
de crèdits totals que es desitja cursar en pràctiques i la tipologia dels mateixos (P.e. 15 crèdits per a lliure elecció).
A més de sol·licitar la inscripció i sol·licitar places de practiques, si eres alumne de la llicenciatura en Dret i/o de DADE i
sol·licites pràctiques per a superar les assignatures troncals Pràcticum t’has de matricular per Campus Virtual d’ambdós
assignatures: Pràcticum I i Pràcticum II, en el grup 2 si eres alumne de Dret i en el grup 52 si eres alumne de DADE.
Si eres alumne de la Llicenciatura en Ciències del Treball hauràs d’enviar un correu electrònic per a sol·licitar l’accés a
practicum.dret@ua.es
3 – Consulta de resolucions
Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, es realitzarà l’adjudicació provisional de places en funció de la nota mitjana
de l’expedient acadèmic de cada alumne. L’adjudicació es podrà consultar en el Campus Virtual, i s’obrirà un termini de 5
dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals es realitzarà l’adjudicació definitiva. També s’obrirà un segon
període de matrícula si després de l’adjudicació definitiva, hagueren resultat alumnes sense empresa assignada i oferta
d’empreses vacants.
4 – Inici de les pràctiques.
Les pràctiques podran desenvolupar-se a partir del mes de novembre fins al 31 d'agost de cada curs acadèmic.
L'alumne, una vegada publicada la resolució definitiva d'adjudicació de pràctiques, podrà consultar en el resguard
d'adjudicació de Campus Virtual les dades de contacte del tutor de l'empresa i del tutor de la Facultat. Haurà de posar-se en
contacte amb els dos tutors, amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de les pràctiques, per a negociar l'horari i període
de pràctiques, comprovant que cobrix les hores corresponents als crèdits que desitja superar.L’alumne comunicarà estes
dades a l’Oficina de Pràctiques (personalment o per mitjà del formulari web) per a l’elaboració de l’annex al conveni de
pràctiques. Una vegada elaborat l’annex per l’Oficina de Pràctiques i firmat per la Vicedegana, se li entregarà a l’alumne
perquè ho firme ell mateix i el responsable de l’empresa/institució. L’annex al conveni, que es realitza per triplicat, ha d’estar
firmat per les tres parts abans de l’inici de les pràctiques. Les hores realitzades fora del que establix l’annex no tindran
equivalència en crèdits. A més, l’assegurança escolar subscrit per la Universitat per a la cobertura dels alumnes en
pràctiques no cobrix als estudiants si no està firmat l’annex al conveni.
5 – Desenrotllament de les pràctiques.
Extraordinàriament, el número i tipus de crèdits que sol·licita inicialment l’alumne en la sol·licitud de pràctica, es modifica
posteriorment quan es posa en contacte amb l’empresa i negocien l’horari i període exacte de pràctiques.
És responsabilitat de l’alumne comprovar en Campus Virtual que està correctament matriculat de tots els crèdits que desitja
cursar per mitjà de pràctiques.
6 – Finalització de les pràctiques.
Al finalitzar les pràctiques, l’alumnat ha d’elaborar una memòria en què indicarà les activitats exercides en el període de
pràctiques, que haurà d’entregar en l’Oficina de Pràctiques.
Al seu torn, l’empresa/institució ha d’omplir i enviar a l’Oficina de Pràctiques un full d’avaluació de les activitats exercides
per l’alumne/a. Estos documents es poden obtindre en l’apartat d’Impresos de la pàgina web de l’Oficina de Pràctiques:
http://derecho.ua.es/va/practicas/impresos-de-practiques-en-empresa.html
La qualificació final de les pràctiques l'estableix el tutor de la Facultat de Dret, sobre la base de la memòria final de l'alumne
i a la fulla d'avaluació de l'empresa/institució, amb el vistiplau de la Vicedegana de Pràctiques i Mobilitat.
Els terminis per a entregar els documents en l’Oficina de Pràctiques són els següents:
1º Abans del 6 de juny, si desitja obtindre la qualificació final de pràctiques en la convocatòria C2.
2º Abans del 5 de setembre, si desitja obtindre la qualificació final de pràctiques en la convocatòria C4.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES EN EMPRESA 2013-2014
Tota la informació i els impresos sobre les pràctiques en empreses/institucions estan disponibles en la pàgina web:
http://derecho.ua.es/es/practicas/

REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES
Titulació

Equivalència
hores /
crèdit

Crèdits superats
necessaris per a
matricular-se

Mínim
crèdits a
matricular

Máximo
crèdits a
matricular

20
153
15
45,5
Llicenciatura en Dret
25
120
6
6
Grau en Dret
Pràctiques en Dret
20
123
15
15
Programa d’estudis
simultanis de DADE
Pràctiques en ADE (*)
25
250
12
18
20
60
12
12
2º Cicle Llicenciatura en Criminologia
25
180
6
6
Grau en Criminologia
25
0
6
15
2º Cicle Llicenciatura en Ciències del Treball
25
180
6
6
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
20
103
15
21
Diplomatura en Gestió i Administració Pública *
25
120
12
12
Grau en Gestió i Administració Pública
25
92
6
15
Diplomatura en Relacions Laborals *
* Los alumnes de titulacions amb tota la docència extingida (diplomatura en Gestió i Administració Pública i diplomatura en
Relacions Laborals) podran sol·licitar pràctiques, i la seua petició serà gestionada una vegada ateses les peticions dels alumnes de les
corresponents titulacions de grau.

TERMINIS I PROCEDIMENT
Si estàs interessat a realitzar pràctiques hauràs de sol·licitar-ho a través de Campus Virtual (*), durant el període
ordinari de matrícula, seleccionant un mínim de 3 i un màxim de 10 places de l’oferta.
Hauràs d’accedir a Campus Virtual--> Secretaria Virtual --> Pràctiques en Empresa.
* Los alumnes de la Llicenciatura en Ciències del treball hauran d’enviar un correu electrònic per a sol·licitar l’accés, a
prácticum.dret@ua.es
IMPORTANT:


Si desitges cursar les pràctiques per a superar les assignatures troncals Pràcticum (pla de Dret i programa simultani
DADE), a més hauràs de matricular-te en Campus Virtual de les assignatures Pràcticum I i Pràcticum II. (Has de
matricular-te d’AMBDÓS ASSIGNATURES AL MATEIX TEMPS, en el GRUP 2 de Dret o en el GRUP 52 de DADE, del
9 al 13 de setembre).

 Només es podrà aportar empresa per a la realització de pràctiques quan, havent sol·licitat plaça de les empreses de
l’oferta en tots els terminis establits, l’alumnat no haguera obtingut cap i a més no quedara cap oferta d’empresa
vacant per a la mateixa titulació. Excepcionalment, l’alumnat del grau i del 2n cicle de la Llicenciatura en
Criminologia podrà aportar empresa encara que no haja sol·licitat places de l’oferta, donada l’escassetat de convenis
subscrits en el dit àmbit.
L’assignatura de lliure elecció “Pràctiques en empresa” també es podrà qualificar en la primera convocatòria del primer
quadrimestre en el cas que amb eixa assignatura finalitze la titulació, sempre que l’alumnat ho indique en la sol·licitud.
Les pràctiques del primer quadrimestre no començaran abans de l’1 de novembre, i les d’estiu acabaran abans del 31
d’agost.
L’adjudicació provisional de places es publicarà en la web de la Facultat i la de Pràctiques, obrint-se un termini de 5
dies per a possibles reclamacions, transcorreguts els quals es publicarà l’adjudicació definitiva. També s’obrirà un segon
període de matrícula si després de l’adjudicació definitiva, hagueren resultat alumnes sense empresa assignada i oferta
d’empreses vacants.

