Àrea d’Afers Acadèmics

Sessió de treball:
Les pràctiques externes

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de juny de 2012

Recull de Normativa acadèmica
de la UAB relacionada amb les
pràctiques externes

NORMATIVA DE LA UAB (I)

Text refós de la normativa sobre organització
acadèmica complementària de la normativa
acadèmica de caràcter general de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011)

NORMATIVA DE LA UAB (I)
Article 6. Estructura dels estudis de grau
Article 9. Estructura dels estudis: model UAB
Article 12. Crèdits nuclears de la titulació
Article 13. Crèdits de formació complementària
En els graus:
• Els 180 crèdits que configuren els tres primers cursos es distribueixen en
60 crèdits bàsics, i 120 crèdits nuclears de la titulació, preferiblement de
caràcter obligatori, i contenen les pràctiques internes o externes que es
considerin obligatòries
• El quart any inclou el treball final de grau. La resta de crèdits es poden
personalitzar escollint itineraris del conjunt de l’oferta de la UAB o
també, realitzant pràctiques externes
• Un pla d’estudis que no inclogui pràctiques externes obligatòries com a
crèdits nuclears de la titulació, ha d’incloure necessàriament una
assignatura de caràcter optatiu de pràctiques externes

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma
de Barcelona aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb el Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial
Decret 861/2010, de 2 de juliol
(Text refós aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 2 de març 2011 i
modificat per l’Acord de Consell Social de 20 de juny del 2011, per l’Acord
de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de
Govern de 14 de març de 2012 i per l’Acord de Consell de Govern de 25
d’abril de 2012)

Enllaç

NORMATIVA DE LA UAB (II)
• Títol II: Matrícula
– Articles 44 i 48. Pràctiques externes
• Títol III: Transferència i reconeixement de crèdits
– Article 87. Crèdits objecte de reconeixement obtinguts en
ensenyaments no oficials i experiència laboral i professional
– Article 88. Efectes acadèmics
• Títol IV: Avaluació
– Articles 118 i 122. Avaluació de les pràctiques externes i del
pràcticum. Criteris i procediment
• Títol VII: Programes d’intercanvi
– Articles 177 i 179. Nombre de crèdits mínims
• Títol VIII: Estudiants visitants
– Article 208, 212, 216, 217, 222 i 223
• Títol XI: La formació continuada a la UAB
– Articles 284, 285, 287, 299 i 316

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol II: Matrícula
Article 48. Pràctiques externes
•

•

La matrícula de les pràctiques externes es pot formalitzar en el
període de matrícula oficial, o en un termini específic, fixat a tal
efecte al calendari acadèmic
Per matricular-se a les pràctiques externes cal complir els requisits
establerts en el Règim de permanència per aquesta assignatura

Matrícula fora del termini oficial si es realitzen de les
pràctiques a l’estiu: allargant la matrícula d’un curs acadèmic (si
es finalitza l’estada abans del 23-09), o avançant la matrícula del
curs següent (si l’estada finalitza després del 23-09)

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol II: Matrícula
Assegurances
• El desenvolupament de les pràctiques està cobert per les
prestacions de l'assegurança escolar i per la pòlissa de
responsabilitat civil que la UAB té subscrita a nivell general
• El Reial Decret NO obliga a la subscripció, a càrrec de
l’estudiant, d’una assegurança d’accidents, però la UAB ha
establert que cal subscriure la pòlissa de l’assegurança
complementària (la pòlissa contractada per la UAB cada curs
acadèmic)
• També s’inclou, a partir del curs acadèmic 2012-2013, la
prestació de responsabilitat civil.

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol III: Transferència i reconeixement de crèdits
Article 87. Crèdits objecte de reconeixement obtinguts en
ensenyaments no oficials i experiència laboral i professional
• L’experiència laboral i professional acreditada es pot reconèixer
com a pràctiques de la titulació.
• Requisits:
– Estar relacionada amb les competències inherents al títol
– Disposar d’un informe favorable del tutor/a de pràctiques, en el
qual es valori:
• L’acreditació de l’empresa que descrigui les tasques dutes a
terme
• La certificació de vida laboral de la persona interessada
• La memòria justificativa en la qual s’exposin les
competències assolides mitjançant l’activitat laboral
• La superació, si cal, una prova d’avaluació addicional

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol III: Transferència i reconeixement de crèdits
• El nombre de crèdits que es poden reconèixer per les
activitats recollides en aquest article no pot ser superior, en el
seu conjunt, al 15 % del total de crèdits del pla d’estudis.
• Article 88. Efectes acadèmics
– Els crèdits reconeguts s’incorporen a l’expedient de
l’estudiant amb la qualificació d’apte/a, i especificant que
han estat reconeguts.
– Els crèdits reconeguts no es tenen en compte a l’efecte del
còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic de
l’estudiant.

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol IV: Avaluació
Article 118. Criteris i procediment
•

•

Els criteris i el procediment d’avaluació de les pràctiques externes s’han
d’adequar als objectius formatius d’aquestes pràctiques, que hauran de
constar explícitament en la fitxa de la matèria i en la guia docent de
l’assignatura o mòdul.
L’avaluació de les pràctiques es realitza d’acord amb els criteris fixats a
la guia docent. Per a dur a terme l’avaluació cal tenir en compte la
memòria que presenti l’estudiant, que haurà de ser avaluada pel tutor/a
intern/a, a partir de l’informe del tutor/a extern/a.

Article 122. Concepte i requisits
•

L’avaluació per compensació no es pot sol·licitar ni pel treball final de
grau ni pel pràcticum (pràctiques obligatòries de la titulació).

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol VII: Programes d’intercanvi
Article 177. Nombre de crèdits mínims (Article redactat
segons l’ Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de
2011)
• Per garantir l’aprofitament de l’estada, l’estudiant ha de
preveure en el contracte d’estudis el nombre de crèdits següent:
– Per a estades anuals, cal matricular-se com a mínim de 30
crèdits.
– Per a estades semestrals, cal matricular-se com a mínim de 15
crèdits.
– Per a estades en què l’estudiant prevegi elaborar el projecte de
final d’estudis o realitzar pràctiques en empreses, es permet
matricular de menys crèdits.

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol VIII: Estudiants visitants
• Els estudiants espanyols i estrangers que vulguin cursar
assignatures, o part d’alguna assignatura, d’ensenyaments de
grau, de màster o de doctorat, i que no compleixin els
requisits legals establerts, poden fer-ho com a estudiants
visitants.
• També és possible autoritzar la realització d’un període de
pràctiques, en les mateixes condicions dels estudiants
visitants, prèvia signatura d’un conveni de col·laboració amb
altres institucions.

NORMATIVA DE LA UAB (II)
Títol XI: La formació continuada a la UAB
Article 299. Les pràctiques externes
• Les propostes de màster i de diplomatura de postgrau poden
preveure, dins de la proposta del programa formatiu, que l’alumnat
faci pràctiques obligatòries o voluntàries, en empreses o
institucions.
• En cas que l’estudiantat pugui demostrar una experiència
professional en l’àmbit del programa, la persona coordinadora pot
reconèixer com a superades les pràctiques obligatòries.
• La UAB ha de desenvolupar una normativa de les pràctiques en
empreses o institucions de l’alumnat de formació permanent, que
ha d’aprovar l’òrgan responsable de l’aprovació dels estudis propis
de postgrau.

CONCLUSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

És necessari aprovar una normativa específica que reguli les pràctiques externes en el
marc dels estudis oficials i propis de la UAB
Cal dotar la Universitat dels circuits organitzatius necessaris, en els quals es defineixin
les tasques de cadascú, i també d’una aplicació informàtica que permeti gestionar les
pràctiques i del treball de fi de grau
Cal implantar la signatura digital per a la signatura de convenis
Cal dotar als centres d’una eina informàtica que els permeti incorporar les pràctiques
extracurriculars al Suplement Europeu al Títol
Cal fer les modificacions tècniques adients a la matrícula perquè es generi el conveni
específic juntament amb la matrícula, i renegociar l’assegurança complementària
perquè cobreixi un període més llarg de 12 mesos
Cal revisar els criteris d’aprovació del calendari acadèmic, per encabir períodes de
pràctiques curriculars que es realitzen entre dos cursos acadèmics
Cal permetre l’accés dels centres al repositori unificat de convenis de la UAB, en el
qual s’hi consignaran tan sols els convenis marc
Cal revisar els convenis signats amb institucions com el Departament d’Ensenyament,
el Servei Català de la Salut o els centres hospitalaris, per concloure si recullen tots els
estudis de la UAB
Cal estendre les delegacions de signatura a altres càrrecs del centre
Cal dissenyar un nou circuit per reconèixer la tasca dels tutors de pràctiques de les
entitats col·laboradores

ALTRES ENLLAÇOS
• Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel
qual es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris
• Informació general de pràctiques
• Model conveni marc
• Model conveni específic
• Model d’informe intermedi estudiant
• Model d’informe final estudiant
• Model d’informe intermedi tutor institució
• Model d’informe final tutor institució

