
Adimistració de Centre 
Secretaria d’Estudiants i Docència

PROPOSTA D’ACTIVITAT ESPECÍFICA PER AL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

Nom de l’activitat: 

Tipus: Curs/Activitat      Curs d’extensió  Congrés/Simposi/Jornades
     (cal que estigui aprovat) 

Curs acadèmic: 1r semestre    2n   semestre    estiu 

Professor/a que fa la proposta: 

Adreça electrònica: 

Departament on està adscrit: 

Responsable 1: 

Data d’inici: Data de finalització: 

Horari: 

Total d’hores: Preu: Nombre de crèdits 2: 

Adreçat a 3:  Genèric 
Adreçat als estudiants dels ensenyaments de: 

Criteris de seguiment 4:  Assistència 
Assistència i aprofitament. Tipus d’avaluació : 

Lloc de realització: Telèfon/email d’informació als estudiants: 

Persones que imparteixen l’activitat: 

Professor/a responsable Cap del Departament Vist i Plau 
Coordinació d'Ensenyaments 5 

Dr/a. Dr/a. Sr/a. 

1 Persona que signarà el certificat (no cal emplenar-ho en cas que coincideixi amb la persona que fa la proposta). 
2 LRU - En cas d’aprofitament 1 crèdit = 10 h. Si només hi ha assistència serà 1 crèdit = 15 h. 
  GRAU - 1 crèdit = 25/30 hores de dedicació de l'alumne 
3 Genèric o adreçat a un/s ensenyament/s específic/s. 
4 En cas d’assistència i aprofitament s’ha d’indicar el tipus d’avaluació de rendiment que es farà. 
5 Només en cas de necessitar espais del centre (contactar prèviament amb la Coordinació d’Ensenyaments) . 


	Tipus: Sí
	Curs: Sí
	Mail: nrodriguez@ub.edu
	Professor/a: Dra. NURIA RODRIGUEZ AVILA 
	Departament: Oficina de Carreres Professionals
	Responsable: Dra. Nuria Rodríguez Ávila 
	curs acad: [Curs 2022-23]
	dia ini: [15]
	mes ini: [setembre]
	any ini: [2022]
	Horari: 12:00 h a 14:00 dimarts i dijous pot variar segons el calendari de sessions (adjunta calendari)
	preu: 20
	hores: 75
	crèdits: 3
	adreçat: Sí
	Nom: Digital & Soft Skills Ambassador Programme (1er Sem)
	seguiment: Sí
	ensenyaments: Estudiants de 3er i 4º ADE, ECO,GEI, Estadística i Sociologia, i de la resta d'ensenyaments de la Facultat d'Economia i Empresa 
	avaluació: Inici i tancament (6 h +6 h) 12h.Campus Virtuals 28 h + exercicis 20h+ Forum 15 h  
	telf info: practiques.fee@ub.edu
	lloc: Semi presencial, On-line Campus Virtual de Carreres ProfessionalsAula 2021
	imparteixen: Dra. Nuria Rodríguez Coordina els diferents ponents participants del programa de Desenvolupament
	dia final: [31]
	mes final: [gener]
	any final: [2023]
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