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RESUM

Las particularidades de la actividad profesional, se adquieren con el ejercicio
de la misma. Asimilar la cultura empresarial, el sentido de la responsabilidad
de las tareas empresariales, la organización del trabajo, etc., son habilidades
que sólo se aprenderán en el seno de una organización empresarial.
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El objetivo es que el alumno, a través de un periodo de integración en
una empresa adquiera las capacidades técnicas (saber hacer), interpersonales
(saber estar) y de pensamiento (saber ser), que le capaciten para enfrentarse
al mundo laboral con mayores garantías de éxito.

Las “Prácticas en Empresa” pretenden complementar la formación del
estudiante mediante la realización de un período de prácticas, con el fin entre
otros de:

a) Conocer la vida profesional.

b) Introducir al estudiante en la problemática de la empresa, institución
o entidad.

c) Contrastar en la empresa y en las instituciones
públicas y privadas los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante
la titulación.

d) Realizar trabajos que pongan a prueba la capacidad crítica y
reflexiva del estudiante y poner en práctica su capacidad de análisis y
síntesis de las áreas estudiadas.

Cada centro de la Universitat de València, tiene una Comisión de
Prácticas, órgano encargado de organizar y supervisar académicamente en
coordinación con las Comisiones Académicas de las titulaciones adscritas al
centro y con el apoyo de ADEIT.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits

COMPETÈNCIES
1313 - Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
- Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé descansa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i
defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguen la capacitat d'arreplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de
la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole
social, científica o ètica.
- Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'organització i planificació.
- Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
- Capacitat per a utilitzar l'anglès en l'àmbit professional.
- Capacitat per a utilitzar les TIC en l'àmbit d'estudi.
- Habilitat per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses.
- Capacitat per a la resolució de problemes.
- Capacitat de prendre decisions.
- Capacitat de negociar i conciliar interessos de forma eficaç.
- Capacitat per a transmetre i comunicar idees i plantejaments complexos tant a un públic
especialitzat com no especialitzat.
- Capacitat per a aplicar els principis econòmics per al diagnòstic i la resolució de problemes socials
com la immigració, la discriminació i d'altres que afecten la societat i el mercat.
- Capacitat per a treballar en equip.
- Habilitat en les relacions personals.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Compromís amb l'ètica i la responsabilitat social.
- Gestionar el temps de manera efectiva.
- Capacitat d'aprenentatge autònom.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions.
- Creativitat.
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Capacitat de lideratge i mobilització de les capacitats d'altres.
Treballar iniciativa i esperit emprenedor.
Motivació per la qualitat.
Capacitat per a contribuir positivament a la sensibilització envers temes mediambientals i socials, i a
la superació de totes les formes de discriminació, essencial per al desenvolupament econòmic i la
reducció de la pobresa.
- Capacitat per a coordinar activitats.
- Capacitat per a aplicar en la pràctica empresarial els coneixements adquirits en les matèries del
grau.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

1 Aprender a respetar la estructura jerárquica.

2 Aprender a tener iniciativa y saber comunicar de
manera clara las ideas.

3 Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos
anteriores.

4 Asumir los principios que rigen la vida laboral:
respeto, puntualidad, orden, etc.

5 Aprender a planificar la elaboración de un
proyecto.

6 Aprender a localizar, manejar y analizar
información.
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7 Razonar y obtener conclusiones válidas de la
información obtenida y del análisis

elaborado.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques externes
Realització de Pràctiques externes

Hores

TOTAL

500.00
500.00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT

AVALUACIÓ

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Guía de Prácticas colgada en la página web de la FdE, en la sección de prácticas, cuyo link es el
siguiente:
http://bit.ly/1qifRFC
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