Guia Docent
44405 Pràctica investigadora

FITXA IDENTIFICATIVA
Dades de l'Assignatura
Codi
44405
Nom
Pràctica investigadora
Cicle
Màster
Crèdits ECTS
18.0
Curs acadèmic
2019 - 2020
Titulació/titulacions
Titulació
2206 - M.U. Comptabilitat, Auditoria y
Control de Gestió

Centre
Facultat d'Economia

Matèries
Titulació
2206 - M.U. Comptabilitat, Auditoria y
Control de Gestió

Matèria
7 - Investigació

Curs Període
2
Primer
quadrimestre

Caràcter
Optativa

RESUM
L'assignatura Pràctica investigadora té com a objectiu el desenvolupament de diverses tasques de
recerca sota l'orientació i supervisió del tutor. Entre d'altres, consulta bibliogràfica, disseny bases de
dades, anàlisi de dades, plantejament d' hipòtesis d'investigació, redacció de documents preliminars
d'investigació, ...

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

COMPETÈNCIES
2206 - M.U. Comptabilitat, Auditoria y Control de Gestió
- Saber exposar adequadament un treball davant un tribunal.
- Poder explicar, comparar i avaluar la idoneïtat dels diferents mètodes d´investigació que es poden
utilitzar en les àrees d´estudi de la comptabilitat. Ser capaços d´avaluar críticament els resultats que
deriven de les diverses tècniques d´anàlisi de dades, aprofundint en les limitacions i hipòtesis
necessàries que en contextualitzen la validesa. Conèixer i saber usar aplicacions informàtiques de
tècniques estadístiques.
- Descriure i analitzar alguns dels treballs seminals més importants o recents de les principals línies
d´investigació en les àrees d´investigació comptable en comptabilitat financera, comptabilitat de
gestió o comptabilitat del sector públic i entitats no lucratives.
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- Ser capaç d´estructurar un treball sobre investigació comptable, explicant i justificant la metodologia
triada, destacant els aspectes més rellevants de les conclusions, i tot això seguint les pautes formals
habituals en aquest tipus de treballs.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Desenvolupament de l'actitud ètica i de responsabilitat social en el treball, respectant els drets
fonamentals i d'igualtat, l'accessibilitat i el medi ambient, d'acord amb els valors propis d'una cultura
de pau i de valors democràtics.
- Capacitat de busca d'informació, anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions i de resolució de problemes.
- Capacitat d'organització i planificació del treball i els recursos.
- Capacitat d'assumir responsabilitats i esforç.
- Capacitat de treball en equip i lideratge.
- Capacitat de comunicació.
- Ser capaç d'estructurar, desenrotllar adequadament i sintetitzar les conclusions més rellevants sobre
un tema relacionat amb l'especialització professional o investigadora tot això sabent interrelacionar
els coneixements de totes les matèries vinculades amb el tema en qüestió.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Com a resultat d'aquest aprenentatge, l'alumne / a serà capaç de:
- Poder explicar, comparar i avaluar la idoneïtat dels diferents mètodes d'investigació que es poden
utilitzar en les àrees d'estudi de l'economia financera i comptabilitat. Ser capaços d'avaluar críticament
els resultats que deriven de les diverses tècniques d'anàlisi de dades, aprofundint en les limitacions i
hipòtesis necessàries que contextualitzen la seva validesa. Conèixer i utilitzar aplicacions informàtiques
de tècniques estadístiques.
- Descriure i analitzar els treballs seminals, més importants o recents de les principals línies
d'investigació.
- Ser capaç d'estructurar un treball sobre recerca, explicant i justificant la metodologia triada, destacant
els aspectes més rellevants de les conclusions, i tot això seguint les pautes formals habituals en aquest
tipus de treballs.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Pràctica investigadora

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques externes
Realització de Pràctiques externes
Seguiment i tutorització de Pràctiques externes

Hores

TOTAL

400.00
50.00
450.00

% Presencial
100
0
0

METODOLOGIA DOCENT
MD2 - L'estudi individual. S'adreça a l'estudiant en activitats orientades a l'aprenentatge, de manera que
l'activitat de l'estudiant se centra en la investigació, localització, anàlisi, manipulació, elaboració i retorn
de la informació. L'elaboració de treballs per a l'estudi de la matèria se centrarà en això.
MD3 - La tutoria. Tant a nivell individual com en grup per resoldre problemes i dirigir treballs. Es pot
utilitzar la plataforma "Aula Virtual" de la Universitat de València per a mantenir contacte amb el
professor.

AVALUACIÓ

REFERÈNCIES
Bàsiques
- El tutor o la tutora recomendará las referencias apropiadas a las circunstancias específicas de cada
práctica.
- The tutor recommend the adequate references considering the specific circumstances of each
internship.
- El tutor o la tutora recomanarà les referències apropiades a les circumstàncies específiques de
cada pràctica.
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