"La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de
drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es "política de privacitat".

SOLICITUD RECONOCIMIENTO PRÁCTICAS EXTERNAS / SOL·LICITUD RECONEIXEMENT PRÀCTIQUES EXTERNES

DATOS PERSONALS / DADES PERSONALS:
Apellidos/Cognoms:

NIF:

Dirección/Adreça:

Codigo Postal/Codi Postal:

Localidad/Localitat:

Nombre/Nom:

Província/Provincia:
Correo electrónico/Correu electrònic:

Móvil/Mòbil:

@alumni.uv.es

Titulació/Titulación:

EXPONE/EXPOSA:

Que según los requisitos establecidos en la Guía de Prácticas del curso 2022/23 (aprobados por la Comisión de Prácticas Externas
de la Facultat d’Economia), para solicitar el Reconocimiento de la Prácticas Externas acredito esta solicitud mediante la siguiente
documentación que se adjunta:
Que d'acord amb els requisits establerts en la Guia de Pràctiques 2022/23 (aprovats per la Comissió de pràctiques externes de
la Facultat d'economia), per sol·licitar el reconeixement de pràctiques externes acredito aquesta sol·licitud a través de la següent
documentació que s'adjunta:
Reconocimiento de actividades con contrato laboral: Copia del contrato laboral, informe de vida laboral y certificación de
la empresa donde se concretan las actividades realizadas y el periodo de tiempo trabajado, el cual debe coincidir
necesariamente con el que consta en el informe de vida laboral.
Reconeixement d'activitats amb contracte laboral: còpia del contracte de treball, informe de vida laboral i certificació de
l'empresa on es concreten les activitats realitzades i el període de temps treballat, que necessàriament ha de coincidir amb el
que figura en l'informe de vida laboral.
Reconocimiento de actividades por cuenta propia: Certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación
que acredita que se ha ejercido dicha actividad y el periodo de tiempo trabajado.
Reconeixement d'activitats pròpies: certificat de cens, certificat col·legiat o qualsevol altra documentació que acrediti que
aquesta activitat s'ha dut a terme i el període de temps treballat.

SOLICITA/DEMANA:

Me sea concedido el RECONOCIMIENTO de las Prácticas Externas del Grado/Doble Grado que estoy cursando /
Em concedeixen el RECONEIXEMENT de les Pràctiques Externes del Grau/Doble Grau que estic cursant.

Valencia/València,

de/d´

de

Firmado/Signat
Deseo que se me conteste en castellano
Desitge la resposta en valencià
AUTORIZO la utilización de la dirección electrónica como medio preferente de notificación
AUTORITZE la utilització de l'adreça electrònica com a mitjà preferent de notificació

COMISIÓN DE PRÁCTICAS FACULTAT D'ECONOMIA / COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES FACULTAT D'ECONOMIA

