Procediment a seguir pels estudiants que desitgen realitzar les
Pràctiques Externes curriculars a l’estranger, en una entitat de
la seua elecció però en un país sense conveni Erasmus
Pràctiques.
Els estudiants de Grau que d'una o altra manera vulguen cursar
l'assignatura de Pràctiques Externes, hauran de matricular-se de
l'assignatura corresponent en el període ordinari de matrícula.
L'elecció de Pràctiques Externes en el procés d'adjudicació es irreversible (a
excepció de que es donen circumstàncies de força major, com el tancament
de l'empresa, supressió de la línia de treball, etc.). Per tant, l'estudiant que
trie una pràctica en l’acte públic d’elecció de Pràctica Externa no podrà
cancel·lar el contracte prèviament signat, amb la finalitat de realitzar les
pràctiques a l’estranger en una empresa de la seua elecció.
Els estudiants matriculats en l'assignatura que pensen buscar-se una pràctica
a l’estranger en un país sense conveni Erasmus Pràctiques, hauran de:
1.- Buscar l'entitat d'acollida i enviar-li el formulari de selecció, amb la
petició de que l'esmentada entitat se la torne degudament complimentada,
signada i amb el segell de l’entitat.
2.- Quan l'estudiant reba el formulari de selecció complimentat per l'entitat
d'acollida ha de remetre’l, juntament amb la seua proposta de Pràctica, a la
Comissió de Pràctiques de centre de la Facultat de Ciències Biològiques
(coordinador: Carlos.Garcia.Ferris@uv.es) sol·licitant l'aprovació de la
Pràctica proposada. Si la proposta és aprovada, la comissió li lliurarà el
document d’Aprovació de Pràctica Externa Curricular a l’Estranger (no
Erasmus Pràctiques), que l’estudiant haurà de presentar en la Secretaria de
la Facultat.
3.- Una vegada preparat l'acord de pràctiques, ADEIT el remetrà per
correu electrònic en format pdf a totes le parts implicades, no sent
necessària la signatura d'aquest.
4.- L’estudiant haurà d’acreditar documentalment haver contractat un
segur d’assistència sanitària, accidents i responsabilitat amb una
companyia de segurs i aportar a l’ADEIT, abans de l’inici de la pràctica,
fotocòpia de la pòlissa
subscrita
que
acredite
les
esmentades cobertures.
https://oncampus.es/universidad/universitatde-valencia/

