
                 
                                                  

 

Remitir a ADEIT Inmaculada.Ferragud@uv.es,  antes del 5 de junio de 2017 

PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS 

 CURS 2017/2018  

 

DURACIÓ I PERÍODE DE REALITZACIÓ 

Titulació Períodes de realització Duració Mínima 

Grau en Ade 2 d’octubre al 31 de gener 
1 de febrer al 30 de juny 

475 hores 

Doble Grau Ade + Dret 2 d’octubre al 31 de gener 
1 de febrer al 30 de juny 

475 hores 

Grau en Economia 2 d’octubre al 31 de gener 
1 de febrer al 30 de juny 

275 hores 

Grau en Finances i Comptabilitat 2 d’octubre al 31 de gener 
1 de febrer al 30 de juny 

550 hores 

Grau en International Business 2 d’octubre al 31 de gener 
1 de febrer al 30 de juny 

550 hores 

Grau en Turisme 2 d’octubre al 31 de gener 
1 de febrer al 30 de juny 

425 hores 

 

 

L’ASSEGURANÇA DE L’ESTUDIANT 
L'estudiant està cobert per un segur d'accidents i 
per un altre de responsabilitat civil a càrrec de la 
Universitat de València, veure condicions 
www.adeituv.es/practicas. 

 

ASSIGNACIÓ ESTUDIANTS 
La Comissió de Pràctiques de la Facultat, 
distribuirà les places oferides entre les distintes 
titulacions.  
 
Per cada plaça s’assignarà a un únic estudiant.  
 
 
ADEIT comunicarà al tutor de l'empresa/institució, 
els estudiants assignats prèviament al seu inici. 
 
Hi ha un període de prova d'una setmana durant 
la qual l'empresa/institució pot motivadament 
sol·licitar la remoció de l'estudiant. 
 

TUTOR DE L’EMPRESA/INSTITUCIÓ 

 

Perfil: el professional haurà d'estar en possessió 
d'una titulació universitària superior, relacionada 
amb les activitats de la pràctica.  

 

Beneficis: obtenció d'un certificat de tutela de 
pràctiques, possibilitat d'obtindre el carnet de la 
Universitat de València que dóna accés a: 
instal·lacions esportives, biblioteques, 
descomptes en la Tenda, activació d'un compte 
de correu. (veure condicions 
www.adeituv.es/practicas). 

 

 

EL SEGURO DEL ESTUDIANTE 
El estudiante está cubierto por un seguro de 
accidentes y por otro de responsabilidad civil a 
cargo de la Universitat de València, ver 
condiciones www.adeituv.es/practicas. 

 

ASIGNACIÓN ESTUDIANTES 
La Comisión de Prácticas de la Facultad, 
distribuirá las plazas ofertadas entre las 
distintas titulaciones. 
 
Por cada plaza se asignará a un único 
estudiante. 
 
ADEIT comunicará al tutor de la 
empresa/institución, los estudiantes asignados 
previamente a su inicio. 
 
Existe un período de prueba de una semana 
durante la cual la empresa/institución puede 
motivadamente solicitar la remoción del 
estudiante. 
 

TUTOR DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 

 

Perfil: el profesional deberá estar en posesión 
de una titulación universitaria superior, 
relacionada con las actividades de la práctica. 

 

Beneficios: obtención de un certificado de 
tutela de prácticas, posibilidad de obtener el 
carnet de la Universitat de València que da 
acceso a: instalaciones deportivas, bibliotecas, 
descuentos en la Tenda, activación de una 
cuenta de correo. (ver condiciones 
www.adeituv.es/practicas). 

 
  

OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 
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