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DURADA dos cursos : 5 trams dels dos darrers cursos del segon cicle d’ADE o
ECO.

Formen part del PROGRAMA

•DOC Docència d’assignatures del segon cicle en un calendari adaptat.
•AA Accions d’apropament Universitat Empresa.
•PRA Assignatura optativa “Pràctiques a Empreses i Institucions” (4+4 mesos
de pràctiques dedicació exclusiva). Possibilitat de fer pràctiques fora
d’Espanya.
Es realitzen al llarg de dos cursos acadèmics.

Les promocions 20 i 21 estan formades per 86 i 89 alumnes respectivament.
Són alumnes de les titulacions d’ADE i ECONOMIA.

DOC Docència d’assignatures del
segon cicle en un calendari adaptat.

• Oferta docent de prop de 200 crèdits per a cada
titulació (Administració i Direcció d’Empreses i
Economia).
• En calendari diferent, però amb mateix nombre
d’hores lectives que la resta de grups.
• Grup separat en troncals i optatives.

AA Accions d’apropament Universitat
Empresa.
• Potenciació idiomes i immersió lingüística en
especial a alumnes que fan pràctiques fora
d’Espanya.
• Immersió en Informàtica personal de gestió.
• Cicles de conferències (un per any).
• Pla de visites a empreses i institucions.
• Seminaris de formació específica (opcionals).
• Treball professional (Premi Universitat Empresa).
• Llibre de currículums de la Promoció.

I.‐ De pràctiques i titulació.
Reconeixement de crèdits
A l’alumne
Als professors‐tutors
Als coordinadors de pràctiques
Obligatorietat/opcionalitat de les
pràctiques
Quantes pràctiques per curs estan
previstes a la titulació.
Temporalitat de les pràctiques.

• 13,5 crèdits en assignatura optativa + 6 crèdits lliure elecció si

les pràctiques són fora d’Espanya (competència lingüística).
• 12 crèdits per professors
• Pràctiques optatives. Els alumnes són voluntaris.
• Dos períodes de pràctiques als dos darrers cursos de la
llicenciatura d’ADE o d’Economia.
• Quatre mesos de pràctiques a plena dedicació a les empreses
i institucions. (1.300 hores aprox.) Possibilitat de fer pràctiques
fora d’Espanya.

II.‐ De pràctiques, aspectes docents.
Definició del contingut de les pràctiques: pla
de pràctiques
Seguiment del pla de pràctiques ( durant i
després)
Avaluació de les pràctiques:
Del tutor d’empresa
De l’alumne
Del professor(s) encarregat(s) de
qualificar (actes)
Suspendre pràctiques? Convalidar pràctiques?
•Pla de pràctiques supervisat per Director PUE. Continguts de recent llicenciat. Selecció
de llocs i pla de pràctiques.
•Seguiment periòdic durant els mesos de pràctiques. Informació mensual de l’alumne
al Director PUE. Contactes sistemàtics amb els tutors d’empreses.
•Avaluació de l’alumne al finalitzar cadascun dels dos períodes de pràctiques.
•Avaluació de competències aconseguides per part dels tutors d’empreses, a cadascun
dels períodes de pràctiques. Tenir una avaluació positiva del primer període i un
rendiment acadèmic satisfactori dóna pas al segon període de pràctiques.
•La consideració d’assignatura matriculada al segon any del PUE, després d’haver fet
un període de quatre mesos de pràctiques permet reduir (evitar) el suspens de
l’assignatura
•NO són convalidables.

III De pràctiques i alumnes.
– Informació de les pràctiques a alumnes.
– Mecanismes d’assignació alumne/pràctica.
– Formació prèvia –específica‐ per les pràctiques (
especialment en habilitats).

•
•
•
•

•

Sessions informatives als primers cursos.
Disseny perfils als plans de pràctiques.
Sessió de manifestació de preferències de l’alumne.
Assignació d’alumne a lloc de pràctiques competència exclusiva del PUE.
Prioritat idoneïtat i expedient acadèmic. Cap alumne ni empresa o
institució tria.
Formació prèvia en habilitats i coneixements d’informàtica (90 hores en
aula informàtica prèvies al primer període de pràctiques.

IV.‐ De pràctiques i reconeixements.
– A la figura del tutor d’empresa. Protocol d’agraïments.
– A l’alumne, crèdits i ...
– Als professors‐tutors
– Als coordinadors de pràctiques
– Al centre/titulació.

•
•
•
•
•
•

•

Reunió anual de tutors
Comissió mixta •( de. millora, formada per professors i tutors).
Comissió de Seguiment (empreses i institucions, Fundació Empresa i
Ciència, Facultat i delegats d’alumnes).
Amb motiu del PUE, la facultat va rebre la distinció Vicens Vives per
innovació docent (setembre 2004).
Els alumnes del PUE reben el mateix ajut a l’estudi (600 euros/mes) amb
independència del lloc de pràctiques assignat.
Els alumnes reben el diploma PUE que acredita haver superat la valoració
positiva dels dos períodes de pràctiques, la finalització amb aprofitament
del treball fi de carrera i haver cursat mes de 100 crèdits de docència al
PUE.
Enguany està en procés la XVI edició del Premi Universitat Empresa,
dotat pel Consell Social de la UAB, als millors treballs fi de carrera de la
promoció 20 atorgat per jurat independent.

V.‐ Temes vinculats
– Pràctiques fora d’Espanya
– Post‐Pràctiques Accions d’inserció/cooperació amb
empreses i entitats després de les pràctiques.

• Les darreres promocions tenen un 10% dels
llocs de pràctiques fora d’Espanya (Londres,
Paris, Vevey, Bristol). Els alumnes reben un
ajut a l’estudi addicional (desplaçaments i
allotjament) de 3.500 euros.
• El proper mes de juny està previst disposar del
tercer estudi d’inserció laboral de les
promocions del PUE a www.eco.uab.es/ue

Altres
• A la plana web www.eco.uab.es/ue hi trobareu la
memòria d’activitats del PUE del darrer curs.
• Al curs 2009‐2010 s’han fet 175 períodes de
pràctiques a empreses i institucions de quatre
mesos, 17 fora d’Espanya (promocions 20 i 21).
• L’oferta de crèdits als dos períodes curs supera
els 300 crèdits entre les dues titulacions (ADE i
ECO).
• 36 empreses , 39 tutors d’empresa i 51
professors han participat al curs 2008/09. La
Fundació Empresa i Ciència administra el
pressupost del PUE.

www.eco.uab.es/ue

