PRÀCTIQUES EXTERNES
CURS ACADÈMIC 2019‐20

Solꞏlicituds


Es realitzaran a través de la secretaria virtual, https://secvirtual.uv.es del
2 de maig al 2 de juliol de 2019.
 La plataforma l’envia un correu indicant que la solꞏlicitud ha estat
enviada correctament, en cas de no rebre’l ha de realitzar de nou la
petició perquè la primera no ha estat enregistrada.
 En les titulacions del centre no es possible realitzar un Autopracticum per
la qual cosa en la casella corresponent del formulari de solꞏlicitud hi ha
consignat un “No”.
 La resolució de solꞏlicituds, amb indicació del número d’ordre per a
l’elecció, es publicarà en la web de la facultat el dia 2 de setembre de
2019.

Informació





A partir del 31 de juliol es podrà consultar l’oferta de places per al curs
2019-20 a la pàgina http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/,
entrant en “Estudiants” i en “Informació i ofertes per titulació”.
Cada plaça de pràctica tindrà assignat un número d’identificació que serà
el que haurà de triar-se en el moment de l’assignació.
Únicament es podran matricular de l’assignatura els estudiants que hagen
realitzat la solꞏlicitud a través de la secretaria virtual i compleixin els
requisits exigits.
Hores presencials de pràctiques a realitzar a l’empresa:
Grau en Biologia
300
Grau en Biotecnologia
260
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques
260
Grau en Ciències Ambientals
260

Requisits





Complir amb els requisits específics que tinga la plaça triada (haurà
d’aportar justificació documental el dia de la reunió).
Matricular-se de l’assignatura de Pràctiques Externes en la automatrícula.
Tenir superats a 31 de juliol de 2019:

Graus en “Biologia”, “Bioquímica i Ciències Biomèdiques” i
“Biotecnologia”: els 120 crèdits corresponents a les assignatures de
primer i segon curs.
Grau en “Ciències Ambientals”: 150 crèdits i a més a més, haver
cursat o estar cursant totes les assignatures obligatòries.

Elecció de plaça


La triarà l’estudiant per ordre de crida.



Criteri d’ordenació per a la crida:

- Als graus en Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques i
Biotecnologia:
Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic en base 10 * Número
de crèdits superats/120. En cas d’empat triarà en primer lloc l’estudiant que
tinga major número de crèdits superats.
- Al grau en Ciències Ambientals:
Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic en base 10 * Número
de crèdits superats/150. En cas d’empat triarà en primer lloc l’ estudiant que
tinga major número de crèdits superats.
L’elecció es realitzarà el dia 4 de setembre de 2019 en la Sala Darwin,
amb el següent horari:
Grau en Ciències Ambientals a les 9 h
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques a les 10,30 h
Grau en Biotecnologia a les 12 h
Grau en Biologia a les 13,30 h
A la reunió per a l’elecció haurà d’assistir l’interessat identificat amb el DNI o
persona en qui delegue identificada amb el seu DNI i amb l’autorització expressa i
fotocòpia del DNI de l’interessat.
Burjassot, 17 d’abril de 2019.

