Pràctiques Externes en període d’estiu
Els estudiants de grau i màster que, tot i no haver-se matriculat de l'assignatura
Pràctiques Externes, tinguin previst cursar-la durant el període d'estiu cal que
segueixin aquest tràmit. En aquest sentit, aquest tràmit només aplica en el cas de
pràctiques curriculars.

Tràmits de la sol·licitud
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Quan Període: del 1 al 15 de maig
Com Presentant la documentació següent a la Secretaria Acadèmica del Campus
Sescelades de la URV/ o a qualsevol unitat de registre auxiliar
•

Sol·licitud adreçada al director de l’ETSE

Cost La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost
Requisits
Per poder realitzar les pràctiques externes l'estudiant haurà de tenir, en el moment
de presentar la sol·licitud:
-

Els crèdits necessaris per realitzar l’estada en pràctiques d’acord amb el que
preveu la normativa de pràctiques externes de l’ETSE per cada pla d’estudis.
Tenir acordat amb una empresa els detalls de l’ estada en pràctiques que
haurà de començar la primera setmana de juliol
L’ empresa ha de presentar la sol·licitud de conveni des de l’1 al 31 de maig,
ambdós inclosos, a través de la plataforma de gestió de convenis de l’ETSE.
IMPORTANT: En cas que la sol·licitud arribi a posteriori no es tramitarà el
conveni i la sol·licitud quedarà desestimada.

Resolució de la sol·licitud

Qui
Quan
Com

El/La degà/ana o director/a del centre.
Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i
documentació completa, si s'escau.
El centre informarà la sol·licitud de l'estudiant.
Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona
interessada.
El centre establirà el sistema de tutoria i seguiment de l'estudiant,
atès que la realització de les pràctiques en aquest període no ha de
significar cap disminució de l'exigència acadèmica prevista i ha de
comptar igualment amb la participació del tutor o tutora de l’Escola.

Efectes
econòmics

S'haurà d'abonar l'import que es generi en el moment de la matrícula
de l'assignatura.

Observacions L'estudiant s'ha de matricular de l'assignatura el dia assignat per
matricular-se.

Important: Un cop formalitzada la matrícula l’estudiant haurà d’informar a l’OSD i
presentar comprovant de la mateixa. En cas que l’alumne no formalitzi la matrícula el
conveni quedarà sense efectes i no tindrà validesa acadèmica.

