Convocatòria 2020-2021 de pràctiques extracurriculars als serveis i unitats de a la
Universitat Pompeu Fabra
Vist que, d’acord amb la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als
estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada mitjançant Acord del Consell de
Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de
juliol del 2012, de 20 de març dels 2013, d'1 de juliol del 2015 i d'11 d'abril del 2018, la
Universitat vol promoure la realització de pràctiques entre els estudiants amb
l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits amb la formació
acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà
la seva activitat un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva
incorporació al mercat de treball.
Vist que, d’acord amb el què disposa l’article 3.3 de la Normativa esmentada,
s’entenen per pràctiques extracurriculars aquelles que els estudiants poden fer amb
caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent
pla d'estudis.
Atès que l’article 6.3 de la Normativa citada estableix que, quan els estudiants realitzin
pràctiques a la mateixa Universitat, la formalització de les pràctiques s’ha de dur a
terme mitjançant una autorització, la signatura de la qual correspon, en el cas de
pràctiques extracurriculars, al vicerector o vicerectora competent en matèria
d'estudiants.
Vist que les tasques encomanades per mitjà d’aquestes pràctiques no es corresponen
amb les funcions atribuïdes als òrgans administratius ni acadèmics, ni amb les funcions
del personal d’administració i serveis o del personal docent i investigador, tant
funcionari com laboral, d’aquesta Universitat.
Atès que, així mateix, l’article 6.3 d’aquesta Normativa preveu que l’oferta de places
per a pràctiques extracurriculars a la mateixa Universitat es pot vehicular per mitjà
d’una convocatòria pública.
RESOLC:
Convocar un total de 10 places de pràctiques extracurriculars destinades als estudiants
de la UPF, les quals comportaran un ajut econòmic, es regiran per les bases que es
publiquen com a annex d’aquesta resolució i es duran a terme a la mateixa Universitat,
en els àmbits següents:
‐

Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)

‐

La Factoria + (Biblioteca i Informàtica).

‐

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI)

‐

Campus del Mar. Laboratoris de la Facultat de Ciències de la Slaut i de la
Vida.

‐

Secretaria General

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs d’alçada davant del rector, en el termini màxim d’un mes, a comptar
des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució a la pàgina web
institucional de la Universitat Pompeu Fabra.
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