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Pràctiques Professionals
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Titulació Tipus Curs Semestre

4313781 Dret Empresarial OT 0 2

Equip docent extern a la UAB

Mónica Perna Hernández

Prerequisits

No hi ha prerequisits previs.

Objectius

Assolir coneixements durante les pràctiques en empreses privades, despatxos professionals, Administracions
Públiques, entre d'altres, en matèries relacionades amb el Dret empresarial.

Competències

Integrar coneixements jurídics i de negociació per formular judicis dins de làmbit empresarial.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Resultats d'aprenentatge

Interrelacionar els principis jurídics i les tècniques de negociació per a la valoració i enjudiciament de
qüestions jurídiques plantejades en làmbit empresarial.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Continguts

La opció per les pràctiques en empreses privades, Administracions Públiques, bufets d'advocats, entre
d'altres, implica participar en els processos laborals i acreditar mitjançant una memòria de pràctiques i un
informe del tutor de l'empresa o despatx que s'han aprofitat plenament les pràctiques realitzades.

Metodologia

Portar a terme les tasques professionals assumides durant les pràctiques i realitzar una memòria a la seva
terminació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Realització de la memòria de pràctiques 0 0 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Realització de les tasques professionals encomanades 150 6 1, 3, 4, 5

Avaluació

S'analitza el informe del tutor de l'empresa o despatx i la memòria de pràctiques redactada per l'alumne.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe del tutor/a 80% 0 0 1, 3, 4, 5

Memòria de pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

N/A
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