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UVocupació és un servei de la Universitat de València que té com a objectiu ajudar en la inserció professional de l’estudiantat, titulats i titulades de 
la UV i millorar les seues oportunitats laborals.

Per aconseguir-ho, UVocupació disposa dels següents serveis:
- Orientació i Assessorament
- Ocupació
- Formació per a l’Ocupació
- Estudis i Anàlisi
- Eixides Professionals

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ [CURS 202122]
Els cursos d’UVocupació et permetran adquirir competències i habilitats que et capaciten per a una incorporació al món laboral tan ràpida i 
adequada com siga possible. A més, estan reconeguts amb crèdits ECTS* i ofereixen una àmplia formació en eines i tècniques de recerca 
d’ocupació. 

Per matricular-se cal entrar a l’adreça: www.uv.es/uvocupaciocursos, seleccionar el curs desitjat i completar el procés d’inscripció seguint 
les instruccions de l’aplicació. 

*Els crèdits ECTS es poden reconéixer com a crèdits optatius en qualsevol grau fins a un màxim de 6.
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més informació i matrícula: www.uv.es/uvocupaciocursos

Títol

Habilitats de comunicació i presa de 
decisions 

Competències professionals per acomplir 
eficaçment al lloc de treball 

Estratègies per a la inserció laboral: 
Anàlisi curricular i procés de selecció 

Educació financera per a l'ocupació i 
l'emprenedoria d'universitaris 

Competències digitals essencials per a 
l'ocupabilitat 

L’èxit d’emprendre 

Eines per a la cerca d'ocupació 

Disseny, desenvolupament i presentació 
del pla d'empresa

Ocupació i desenvolupament professional 
en l'Empresa Familiar

Aprén a emprendre 

L'entrevista de selecció de treball: 
Formació per a l'adquisició de 
competències

Dates

Del 18 al 22 d'octubre, 2021

Del 18 al 29 d'octubre, 2021

Del 18 al 29 d'octubre, 2021

Del 18 d’octubre al 14 de 
novembre, 2021

Del 28 d’octubre al 18 de 
novembre, 2021

Del 2 al 12 de novembre, 2021

Del 8 al 26 de novembre, 2021

Del 10 al 19 de novembre, 2021

Del 19 de novembre al 10 de 
desembre, 2021

Del 22 al 25 de novembre, 2021

Del 23 de novembre al 2 de 
desembre, 2021

Hores 

20
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10
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20

20

20

20

20

20

20

Edició

24

28

28

5

1

25

31

11

3
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26

Crèdits

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2
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C/ Amadeu de Savoia, 4 - 46010 València
Telèfon: 96 162 59 01
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