
 

 

 

 

Des del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius es coordinen les activitats, iniciatives formatives i 
convocatòries d’ajudes relacionades amb l’emprenedoria i l´emprenedoria corporativa. En aquest sentit, 
està prevista la publicació, a la fi de desembre, de la convocatòria “UVemprén pràctiques, ciutat de 
València”, derivada del conveni de col·laboració signat entre la Universitat de València i l’Ajuntament de la 
nostra ciutat i gestionada per la Unitat d’Emprenedoria de la nostra Universitat. 

Característiques del programa: 

Es convoquen 40 ajudes, de 500 € cadascuna, dirigides a l’estudiantat matriculat en l’assignatura obligatòria 
de pràctiques externes, en qualsevol dels màsters oficials que s’imparteixen a la Universitat de València. 

És requisit que la persona sol·licitant estiga empadronada a la ciutat de València i que, en el moment de la 
sol·licitud, tinga una pràctica adjudicada a empreses1 situades en aquesta ciutat. 

Les obligacions de les persones beneficiàries són: 

a) presentar, juntament amb la sol·licitud, una breu descripció d’una idea o projecte d’ emprenedoria o 
emprenedoria corporativa sobre el qual es desenvoluparà un diari d’innovació2 i, 

b) en segon lloc, en finalitzar les pràctiques externes, presentar el diari d’innovació amb les conclusions 
de la seua experiència en l’entitat d’acollida. 

És preceptiu que les persones beneficiàries cursen amb aprofitament un programa de formació en línia de 
10 hores UVemprén Campus, orientat a l’especialització en emprenedoria de l’estudiantat. 

El nombre de beques assignades a cada màster és proporcional al nombre d’estudiants que s’hi hagen 
matriculat en el curs 2020-21 segons l’Anuari de dades estadístiques de la Universitat de València (annex 
I). No obstant això, en el cas que no s’esgote el nombre d’ajudes adscrites a cada màster, l’excedent es pot 
destinar al màster o màsters en què puga haver-hi possibles persones beneficiàries en llista d’espera. 

Tota la informació es troba disponible en aquest enllaç. 

Us agrairem que feu difusió d’aquesta convocatòria entre l’estudiantat. 

Gràcies per endavant. Una salutació cordial. 

 

 

 

M. Adela Valero Aleixandre 
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 
Universitat de València 

                                                           

1 S'entén per empresa qualsevol organització que realitze una activitat econòmica en el sector privat, de qualsevol dimensió, 

estatus jurídic i sector econòmic en el qual exercisca l'activitat, incloent l'economia social. 
 
2 Enllaç al Diari d´innovació (annex VI) 

https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-campus/formacio/nivell-inicial.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/estadisticas-indicadores/anuario-datos-estadisticos-uv/anuario-datos-estadisticos-uv-1285868428356.html
https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/practiques-ciutat-valencia/convocatories/2022.html
https://www.uv.es/uvweb/nullca/programes-uvempren/practiques-ciutat-valencia/convocatories/2022-1286228330141.html
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