CORTS VALENCIANES
La Mesa de les Corts Valencianes en la seua reunió celebrada el 26 de juliol de 2017 per mitjà
de l'Acord núm. 1912/IX va aprovar el text del conveni de cooperació educativa entre les Corts
Valencianes i la Universitat Politècnica de València, per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes per estudiants universitaris/àries
De conformitat amb el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes d’ estudiants universitaris/àries i amb l'Acord de la Mesa de les Corts
Valencianes, es publica l'extracte de la convocatòria.
Primer. Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes beques, estudiants matriculats en Grau d'Enginyeria Informàtica
de la UPV, que acrediten el compliment dels requisits estipulats en les bases reguladores del
procediment, així com estudiants d'altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut
de programes de mobilitat acadèmica o de convenis establerts entre les mateixes, es troben
cursant estudis en la Universitat o en els Centres adscrits a la mateixa.
Segon. Objecte.
L'objecte d'esta convocatòria és la concessió de beques a estudiants universitaris/àries de la
UPV per a realitzar pràctiques externes en les Corts Valencianes, amb la incorporació
immediata de qui figure en primer lloc. Així mateix, es crearà una llista prioritzada amb la resta
d'alumnes seleccionats/des que conformarà la borsa d'estudiants, que s’incorporaran com a
becaris/àries en el Servei d’Informàtica de les Corts Valencianes a mesura que els actuals
causen baixa.
Tercer. Modalitats de pràctiques acadèmiques externes.
Les pràctiques acadèmiques externes seran curriculars i extracurriculars.
Quart. Quantia
En la convocatòria s'ofereix una beca i la creació d'una borsa.
El finançament que rebran pel seu compliment serà de 925,00 euros al mes, en proporció a
les hores efectivament realitzades durant el dit període.
Quint. Duració
La duració de cada beca serà de 8 mesos.
Sext. Presentació de sol·licituds
Accessible en:
https://www.inf.upv.es/int/peix/index.php
Sèptim. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de la publicació d'esta convocatòria
en la pàgina web de les Corts fins que hi haja un nombre d'inscripcions suficient.
València, 15 de desembre de 2020.-

