FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

CRITERIS D’ENDARRERIMENT I/O REALITZACIÓ A L’ESTIU DE LES ASSIGNATURES “ESTADA DE
PRÀCTIQUES EXTERNES I” I “ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES II”1 DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN
ADVOCACIA2
1.‐ CRITERIS DE VALORACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES SOL∙LICITUDS D’ENDARRERIMENT DE LES
ASSIGNATURES “ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES I” (EPEXT I) I “ESTADA DE PRÀCTIQUES EXTERNES II”
(EPEXT II) DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA:
Els criteris per resoldre favorablement la sol∙licitud de l’estudiant d’endarreriment de convocatòria de
Pràctiques externes (EPEXT I i EPEXT II) del màster universitari en Advocacia són els següents:
1) Que l’estudiant al∙legui i acrediti que presenta la sol∙licitud per impossibilitat de realitzar EPEXT I
o EPEXT II o ambdues en el període ordinari per motius laborals o professionals (queden exclosos
d’aquest criteri els estudiants que realitzin activitats en el marc d’un conveni específic de
cooperació educativa per al desenvolupament d’un programa de pràctiques externes entre la
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i una entitat col∙laboradora –un
conveni de pràctiques extracurriculars‐).
2) Que l’estudiant al∙legui i acrediti que durant el període ordinari de realització d’EPEXT I i/o EPEXT
II concorrin causes que donarien lloc a la incapacitat temporal en el règim de la Seguretat Social.
3) Que l’estudiant s’hagi matriculat simultàniament a dos Màsters universitaris de la URV, quan això
sigui necessari per compatibilitzar els seus estudis a la URV.
* En cas de què la sol∙licitud sigui acceptada, les actes es tancaran en la data corresponent de segona
convocatòria.
* L’autorització definitiva quedarà supeditada a la disponibilitat de places per realitzar les pràctiques fora
del període ordinari.
* La sol∙licitud s’ha de presentar en els terminis establerts a la normativa de la URV que regula la matrícula
de màsters corresponent a cada curs.
2.‐ CRITERIS DE VALORACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LA SOL∙LICITUD PER REALITZAR L’ASSIGNATURA “ESTADA
DE PRÀCTIQUES EXTERNES I” A L’ESTIU:
Els criteris per resoldre favorablement la sol∙licitud de l’estudiant per realitzar l’assignatura “Estada de
Pràctiques Externes I” del màster universitari en Advocacia a l’estiu són els següents:
1) Que l’estudiant al∙legui i acrediti que presenta la sol∙licitud per impossibilitat de realitzar
EPEXT I en el període ordinari per motius laborals o professionals (queden exclosos d’aquest
criteri els estudiants que realitzin activitats en el marc d’un conveni específic de cooperació
educativa per al desenvolupament d’un programa de pràctiques externes entre la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i una entitat col∙laboradora –un conveni
de pràctiques extracurriculars‐).
2) Que l’estudiant al∙legui i acrediti que durant el període ordinari de realització d’EPEXT I
concorrin causes que donarien lloc a la incapacitat temporal en el règim de la Seguretat Social.
3) Que l’estudiant s’hagi matriculat simultàniament a dos Màsters universitaris de la URV quan
això sigui necessari per compatibilitzar els seus estudis a la URV.
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* L’autorització definitiva quedarà supeditada a la disponibilitat de places per realitzar les pràctiques fora
del període ordinari.
* L’estudiant s’haurà de matricular en el període que correspongui de l’assignatura que realitza a l’estiu i
de la resta d’assignatures que corresponen al segon curs del màster universitari en Advocacia.
* Juntament amb la sol∙licitud, l’estudiant haurà de presentar document on consti per escrit el seu
compromís per matricular l’assignatura que realitza a l’estiu en el període ordinari de matrícula de les
assignatures de 2n curs del màster universitari en Advocacia.
* La sol∙licitud s’ha de presentar en els terminis establerts a la normativa de la URV que regula la matrícula
de màsters corresponent a cada curs.
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