MÈRIT I RECONEIXEMENT A L’EXCEL∙LÈNCIA
ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
ATORGAT PER: DEPARTAMENT DE PRÀCTIQUES EXTERNES I
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
DEFINICIÓ
Des d’ESCI‐UPF, en concret els departaments de Pràc ques Externes i Comunicació, volem
donar un reconeixement als estudiants que han desenvolupat amb excel∙lència les seves
pràc ques curriculars. L’objec u és destacar els casos d’èxit que expressen un saber fer
correcte, demostren un aprenentatge i aplicació dels coneixements adquirits durant el grau i
que, a més, manifesten certes competències en línia amb la formació professional i personal
que caracteritza el perﬁl d’estudiants d’ ESCI‐UPF.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris per optar al reconeixement són de caire qualita u i s’analitzaran en funció de la
memòria presentada al ﬁnalitzar l’assignatura de Pràc ques Externes.
Els criteris són:
●
●
●
●
●

Perfecte acompliment de les tasques assignades
Capacitat per enfrontar reptes
Ac tud proac va i crea va
Ges ó de competències personals de forma excepcional
Qualitat humana d’acord amb el que s’espera d’un perﬁl ESCI‐UPF

TRIBUNAL D’AVALUACIÓ
A proposta de la direcció del departament de Pràc ques Externes s’avaluaran els diferents
perﬁls potencialment mereixedors del reconeixement pel seu acompliment. Finalment, serà el
tribunal qui decideixi quins seran els guanyadors del reconeixement.
El tribunal estarà cons tuït per:
●
●
●
●
●
●

Gerent de l’Escola
Cap d’Estudis del Grau en Negocis i Màrque ng Internacionals
Directora del departament de Pràc ques Externes
Director del departament de Formació Con nua
Director del departament de Comunicació
Coordinadora del departament de Pràc ques Externes ‐ secretària

TIPUS DE RECONEIXEMENT
Reconeixement a l’excel∙lència (4 casos d’èxit màxim per curs)

DESCRIPCIÓ DEL RECONEIXEMENT
Pels casos de reconeixement a l’excel∙lència, consis rà en:
●
●

●
●

Publicació de la dis nció a tota la comunitat ESCI‐UPF
Realització d’un vídeo, produït per ESCI‐UPF, en el que hi par cipi l’estudiant i el
representant de l’empresa on ha realitzat les pràc ques. Aquest vídeo podrà estar a
disposició de l’estudiant i ESCI‐UPF també en farà difusió. Així mateix, l’empresa
també podrà difondre el vídeo que li facilitarà la universitat.
Presentació pública com a casos d’èxit davant els estudiants de la següent promoció
que es prepara per iniciar les seves pràc ques.
Els seleccionats representaran als estudiants de la seva promoció en trobades que es
puguin produir amb empreses durant el darrer curs acadèmic del Grau

DOTACIÓ
ESCI‐UPF premiarà amb una dotació de 10.000 € per a la realització dels vídeos.

