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NORMATIVA DE RECONEIXEMENT DE L’ EXPERIÈNCIA LABORAL I
PROFESSIONAL EN ELS MÀSTERS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
JURÍDIQUES1
Article 1.- Aquesta normativa té per objecte la possibilitat de reconèixer les
tasques desenvolupades i les competències assolides com a conseqüència
d’activitats laborals o professionals desenvolupades en o al servei
d’empreses, organismes, institucions i/o altres entitats, de naturalesa pública
o privada, sempre que s'ajustin als objectius formatius i a les competències
pròpies de l’ensenyament de màster corresponent, i en concret de
l’assignatura objecte de reconeixement.
Article 2- Amb aquesta finalitat, es constitueix per cadascun dels
ensenyaments de Màster de la Facultat de Ciències Jurídiques una “Comissió
de reconeixement de l’experiència laboral i professional pels Màsters de la
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV”, que estaran formades pels
següents membres: el/la coordinador/a de l’ensenyament de Màster
respectiu, el/la responsable de pràctiques del màster si n’hi ha, el/la
secretari/ària de l’FCJ i el/la vicedegà/ana de l’FCJ, que n’exercirà la
presidència.
Article 3.- En principi, el reconeixement es realitzarà amb l’assignatura de
pràctiques externes. La Comissió pot valorar si, a més, es pot reconèixer
alguna altra assignatura, sempre i quan s’hagin assolit les competències i
objectius formatius específics d’aquesta.
Article 4.- S'ha d'acreditar una durada de les tasques desenvolupades, com
a mínim, del doble de les hores assignades en el pla d’estudis de
l’ensenyament a l’assignatura a reconèixer, amb el condicionament que no
es pot fer un reconeixement parcial de cap assignatura.
Article 5.- Les tasques desenvolupades a empreses, organismes, institucions
i/o altres entitats, de naturalesa pública o privada, han d’estar formalitzades
sota alguna de les següents modalitats:
- Vincle laboral o administratiu/estatutari.
- Persona acollida al règim d’autònoms.
- Conveni de pràctiques extracurriculars amb la URV.
Article 6.- La Comissió valora les tasques desenvolupades i les competències
Aprovada en la Junta de Facultat de l’FCJ de la URV en data 21 de desembre de
2011. Modificació aprovada per la Junta de l’FCJ de 5 de febrer de 2015. Modificada
per la Junta de l’FCJ de 12 de juny de 2015. Modificada per la Junta de l’FCJ de 15
de febrer de 2016 i de 14 de febrer de 2019.

1

UNIVERSITAT

R OVIRA I V IRGILI
F A C U L T A T

D E

C I È N C I E S

J U R Í D I Q U E S

assolides durant els últims 5 anys previs a l’inici del curs acadèmic. Les
tasques desenvolupades i les competències assolides prèviament a aquest
període es poden valorar per la Comissió sempre que mantinguin la seva
vigència en el moment de presentar la sol·licitud de reconeixement.
Article 7.- Per resoldre el reconeixement, s’ha de presentar una sol·licitud
conforme a la normativa i en els terminis establerts a la Normativa de
matrícula de la URV. El procediment concret, el model de sol·licitud i la
documentació que ha de presentar l’estudiant està penjat al web de la URV
(http://www.urv.cat – Tràmits administratius).
La Comissió pot demanar documentació acreditativa addicional en el cas que
consideri que no queda suficientment provada la realització de les tasques
desenvolupades i les competències assolides. Si en el termini de 10 dies
hàbils no s’aporta l’esmentada documentació, es considerarà desestimada la
sol·licitud.
Article 8.- La Comissió analitza es reuneix la primera setmana de cada mes
per analitzar les sol·licituds presentades i la documentació corresponent i
proposa al degà/ana, si s’escau, el reconeixement.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la rectora de la URV en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta resolució.
DISPOSICIÓ FINAL:
Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2019/2020

