RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE PRÀCTIQUES PER EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O LABORAL
D'acord amb la normativa d'aplicació ACGUV 126/2011 i, l'acord de la Comissió de Pràctiques
Externes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, de 27 d'octubre de 2014 s'informa que
per a reconèixer els crèdits de pràctiques per experiència professional o laboral els requisits i el
procediment és el següent:

1. REQUISITS:
a. Tenir superats els crèdits exigits per a la realització de les pràctiques curriculars.
b. Que l'experiència laboral o professional procedisca d'activitats amb contracte laboral o
activitats per compte propi degudament acreditades:
- Fulla de serveis o vida laboral de l'organisme competent.
- Certificat censal, col·legial o qualsevol altra documentació que acredite que s'ha
exercit aquesta activitat per a treballadors per compte propi.
c.

Que l'experiència laboral o professional tinga una durada mínima de 6 mesos a temps
complet o equivalent a temps parcial i sempre que es cobrisquen les hores exigides en la
titulació. Es poden admetre acumulació de contractes de durada inferior a 6 mesos en
una mateixa empresa o en diferents.

d. Certificat de l'empresa o de la institució, signat i segellat pel responsable on es faça
constar: l'antiguitat, la categoria professional i una descripció detallada del treball
realitzat en l'empresa.
e.

Que l'activitat desenvolupada estiga relacionada amb algun dels programes d'activitats
corresponents a la titulació que està cursant l'estudiant.

f.

Contactar amb el personal coordinador de pràctiques per a concretar la gestió del requisit
de lliurament de la memòria.

2. PROCEDIMENT:
a. La persona interessada presentarà la sol·licitud de reconeixement en la Secretaria del
centre en el termini establit en cada curs acadèmic.
b. La comissió de pràctiques emetrà informe favorable o desfavorable..
c.

Amb l'informe favorable s'emeten les taxes corresponents i, una vegada abonades i lliurat
el justificant es tramitarà el reconeixement i incorporació en l'expedient.

