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Prerequisits

Els prerequisits per poder matricular-se de l'assignatura de pràctiques externes són dos:

1. Tenir superades totes les assignatures de primer curs.

2. Haver superat un mínim de 120 ECTS de la titulació

Objectius

L'assignatura té dos objectius principals.

1. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el grau.

2. Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al mon professional i empresarial vinculat a l'àrea de la
comptabilitat i les finances empresarials.

Competències

Demostrar un ampli coneixement de l'organització i la gestió de les operacions en l'empresa, tant per a
empreses de producció com per a empreses de serveis, fent èmfasi en els models de gestió aplicats a
l'empresa i en l'aplicació de tècniques quantitatives de suport.
Gestionar equips multidisciplinaris i multiculturals, i treballar-hi coordinant, negociant i gestionant els
conflictes.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Definir l'estructura empresarial o l'organisme on es presta serveis.
Descriure problemes específics de l'empresa o organisme.
Gestionar equips multidisciplinaris i multiculturals, i treballar-hi coordinant, negociant i gestionant els
conflictes.
Proposar solucions als problemes plantejats.

Continguts

Les pràctiques externes es realitzaran bàsicament en diferents empreses de l'àrea de Barcelona i àrea
metropolitana amb les quals s'han establert els corresponents convenis de col.laboració a aquest efecte.

El contingut del practicum serà variable i dependrà de l'entitat receptora de l'estudiant, però en qualsevol cas
el tutor acadèmic vetllarà de que es tracti del desenvolupament d'activitats en les quals l'estudiant pugui
apendre de manera significativa.

Metodologia

Existeix dos mecanismes per fer el pràcticum en empresa:

1. Pràcticum oferit des de la Universitat a través de convenis amb empreses i institucions.

2. Pràcticum promogut pel propi alumne a través del contacte directe amb l'empresa o institució.

Pel primer mecanisme la Facultat d'Economia i Empresa posarà a matrícula el número de places que disposi
tenint en compte els convenis de pràctiques signats amb les entitats col.laboradores. El criteri d'adjudicació
estarà basat en la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, el perfil de l'estudiant i les assignatures
optatives matriculades relacionades amb el caràcter de les pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Estancia a l'empresa o institució 350 14 1, 2, 3, 4

Reunions amb el tutor previ a la incorporació 7,5 0,3 1

Tutoria 20 0,8 2, 4

Tipus: Autònomes

Lectura de textos i busqueda de bibliografia 37,5 1,5 1, 2

Preparació de l'informe 20 0,8 1, 2, 4

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà en base als següents informes i el pes que s'indica a continuació:

- Informe que ha de realitzar el tutor per part de l'empresa: 20% de la nota

- Informe que ha de realitzar el tutor acadèmic: 20% de la nota
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- Informe per part de l'estudiant: 60% de la nota.

Per poder ser avaluat de l'assignatura s'ha d'haver realitzat un percentatge significatiu de les hores de
pràctiques establer-tes en el conveni específic.

L'avaluació final estarà subjecte a la presentació dels respectius informes i els continguts dels mateixos. La
nota final la determinarà el tutor acadèmic en base a la valoració que en farà dels diferents informes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe per part de l'estudiant 60% 15 0,6 1, 2, 3, 4

Informe per part del tutor acadèmic 20% 0 0 1, 2, 3, 4

Informe per part del tutor de l'empresa 20% 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

A determinar en cada pràcticum.
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