PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS
TITULACIONS FILOLÒGIQUES, LML I TMI
Assignatures Optativa i Obligatòria
Calendari del 2020-2021
Procediment

Termini

Únic termini de presentació
de sol·licituds

Del 22 de Juny al 5 de
juliol de 2020

per al primer i segon quadrimestre

Termini de
reclamacions
Publicació
definitives

de

les

presentació

de

les

Secretaria virtual –
pràcticas externas

Des del 22 de juny fins
el 11 de setembre

Presentació autopracticum
Publicació
provisionals

Lloc

llistes
de

llistes

Sessió Ranking
Elecció de la pràctica por parte
del alumnado (telemáticamente)

22 de juliol de 2020

Web de la Facultad

Del 23 al 26 de juliol de
2020
29 juliol de 2020
Del 14 al 18
setembre de 2020

http://www.uvpracticas.com

oreip@uv.es
Web de la facultad

de

http://www.uvpracticas.com

Tota la informació de pràctiques externes est publicada al web de la Facultat, a l’enllaç
PRÀCTIQUES EN EMPRESES.
Tant per l’ASSIGNATURA OBLIGATÒRIA com per l’OPTATIVA
- Cal fer la sol·licitud per la secretaria virtual (correo.uv.es) en el termini establert i es
matricula junt amb la resta de les assignatures, el dia que teniu assignat.
Desprès de l’adjudicació es comprovarà que l’alumnat té adjudicada una plaça, ha
fet la sol·licitud i est matriculat.
IMPORTANT: L’alumnat matriculat en l’assignatura de pràctiques però que no
haja presentat la sol·licitud de pràctiques dins del termini establert o no haja triat
plaça de pràctiques serà donat de baixa d’ofici en la seua matricula pels serveis
administratius de la Facultat. En el cas de ser anul·lada l’assignatura de pràctiques
optatives se li comunicarà, i si és el cas, es donarà l’opció de completar la seua
matrícula amb una altra optativa amb places lliures.

AUTOPRÀCTICUM
- No es tindrà en compte cap oferta d’autopràcticum sense la sol·licitud prèvia
mitjançant la secretaria virtual: http://correo.uv.es

OBSERVACIONS:
La sol·licitud de les pràctiques externes extracurriculars (voluntàries, sense
correspondència amb crèdits) es farà per la pàgina d’ADEIT

