Objectius

Pla d’estudis

Els objectius fonamentals del Programa Universitat- Empresa (PUE) són dos:

1. Apropar la Universitat a l’empresa a fi de cobrir amb eficiència les necessitats
comunes.

2. Millorar les competències i les habilitats professionals dels estudiants mitjançant la
formació practica en empreses.
El PUE proporciona als estudiants la possibilitat d'aplicar els coneixements rebuts a la
Universitat i els facilita la incorporació al món professional amb un mínim
d’experiència.
L'empresa participant en el PUE acull estudiants prèviament seleccionats per expedient
acadèmic i amb el perfil adient per a dur a terme les tasques previstes en el projecte
formatiu sense que això impliqui una relació laboral.

Oferta del PUE
1.

Les assignatures són les dels cursos tercer i quart dels graus d'ADE i Economia,
impartides amb un calendari propi (90 crèdits ECTS).
2. La menció PUE (30 crèdits ECTS) comprèn: dos períodes de pràctiques que els
estudiants duen a terme a les empreses, d'una durada de quatre mesos cadascun
(aquestes pràctiques són supervisades per una persona tutora de l'empresa),
Seminari PUE i activitats del PUE (inclouen principalment conferències i seminaris
impartits per professors i experts de les empreses del Programa).
3. La UAB i l'empresa nomenen un tutor o tutora per a cada estudiant.

Selecció d’estudiants
La Comissió d'Admissió selecciona els estudiants en funció de l'expedient
acadèmic i de llur adequació al projecte formatiu de les pràctiques ofertes per
les empreses i les institucions. Si les pràctiques són fora de l’Estat, cal superar la
prova de competència d’idioma.

Organització
La Comissió de Seguiment desplega el PUE. Un director i un coordinador vetllen
pel bon funcionament del Programa.
La Fundació Empresa i Ciència administra el PUE.

Tercer curs del grau: primer quadrimestre (setembre-desembre)
 Docència de les assignatures del primer quadrimestre.
 Tutories i proves d'avaluació (desembre).
 Assignació dels estudiants a les empreses (desembre).
Tutor o tutora de la Facultat: la UAB assigna a cada estudiant un tutor o tutora
transversal, que fa el seguiment de les seves tasques acadèmiques i l'informa de les
sortides professionals.
Activitats del PUE: veure el punt 2 de l’oferta del PUE.
Tercer curs del grau: segon quadrimestre (gener-abril)
 Pràctiques a les empreses (primer període).
 Ajut per a estudiants del PUE.
 Avaluació del primer període de pràctiques.
Projecte formatiu: cada empresa participant en el PUE presenta un pla de formació que
l’estudiant ha de seguir.
Tutor o tutora de l’empresa: l’empresa nomena a un tutor o tutora que orienta les
pràctiques dels estudiants i, al final de l’estada, les avalua. Una avaluació favorable dels
dos períodes de pràctiques permet el reconeixement de 24 crèdits ECTS (12+12).
Tercer curs del grau: tercer quadrimestre (maig-juliol)
 Docència de les assignatures del tercer quadrimestre.
 Tutories i proves d'avaluació (juliol).

Quart curs del grau: quart quadrimestre (setembre-desembre)
 Pràctiques a les empreses (segon període).
 Ajuts per a estudiants del PUE.
 Avaluació del segon període de pràctiques.
Treball de final de grau: els estudiants han de dur a terme, durant el quart curs, un
treball monogràfic; el treball permet el reconeixement de 12 crèdits ECTS.
Beques Universitat-Empresa: un jurat atorga beques als cinc millors treballs de final de
grau dels estudiants del PUE (27a edició).
Quart curs del grau: cinquè quadrimestre (gener-juny)

Pla d'estudis
Comprèn les assignatures obligatòries i optatives dels cursos tercer i quart dels
graus d'ADE i Economia, el treball de final de grau i la menció PUE.







Docència de les assignatures del cinquè quadrimestre.
Avaluació del treball de final de grau (juny).
Tutories i proves d'avaluació (juny).
Lliurament de mencions PUE (juliol).
Lliurament de beques PUE (juliol).

Finançament
El PUE és finançat per les empreses i les institucions que hi participen. Aquests ingressos
es canalitzen a través de la Fundació Empresa i Ciència i permeten finançar les despeses
del PUE, que inclouen ajuts a l'estudi atorgats als estudiants, retribucions, tutors i
avaluadors, activitats del PUE i costos de gestió.
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AIGÜES DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ARQUEBISBAT DE BARCELONA
AUREN AUDITORES SP
BANC DE SABADELL
BRANDING DIGIWEB
CARBUROS METÁLICOS
CARETHY E-COMMERCE
CRITERIA CAIXA
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
DSV AIR & SEA
EL ABOGADO DIRECTORIES
ERNST & YOUNG ESPAÑA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
FIELDFISHER JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO
FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ
FUNDACIÓ EURECAT
FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB
GABINET TÈCNIC D'AUDITORIA I CONSULTORIA
GRANT THORNTON
INMOBILIARIA COLONIAL
KPMG
LIDL SUPERMERCADOS
MY NEWS
MYPOPPINS
NESTLÉ ESPAÑA
NESTLÉ GLOBE CENTER EUROPE (Grup Nestlé – Alemanya)
PRICEWATERHOUSECOOPERS
TRENDIER MÉXICO
UAB-EMPRÈN
ULABOX

PROGRAMA
UNIVERSITAT-EMPRESA

Per als graus d’ADE i ECO
amb menció PUE

PROMOCIÓ 31
2019 - 2020
p.universitat.empresa@uab.cat
http://eco.uab.cat/ue/

