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UNIVERSITAT POLITÈCNICA                   NOU CONVENI                      NÚM. CONVENI     -370-
DE CATALUNYA                                     MODIFICACIÓ     
	   PRÒRROGA Nº.                  A omplir pel centre

CONVENI DE PROGRAMA DE COOPERACIÓ EDUCATIVA UNIVERSITAT-EMPRESA (MÀSTERS OFICIALS)

Reunits

D’una banda,, la Sra. Ester GUAUS GUERRERO, directora del centre docent E.U. d’Òptica i Optometria de Terrassa  en nom i representació de la UPC i per delegació del rector de la mateixa, en virtut de la resolució núm 3010/2006, de 13 de desembre (DOGC 16/1/07), 

I d’altra banda el/la Sr./Sra.............................................................................................................................que actua com a representant legal de l’empresa .............................................ubicada a ........................................................................carrer ..........................................................................................núm. ............ CP ........................................ amb número d’identificació fiscal  .
tel............................................. i adreça electrònica........................................................................................................................	
Ambdues parts reconeixen la capacitat legal necessària per aquest acte i subscriuen el present Conveni de Cooperació Educativa d’acord amb el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, en el què participarà l’estudiant/a:
Sr./Sra..............................................................................................................................	. amb DNI nº  .................................................................,
domiciliat al carrer ................................................................................................	........ núm .................. de ..................................................,
C.P..........................amb teléfon nº  .......................................i adreça electrònica ............................................................................................................................,
Matriculat/ada al màster oficial ........................................................................................................................................., amb l’autorització de/la responsable acadèmic/a corresponent, Sr./Sra ............................................................................................................................................ 

(1)
El desenvolupament d’aquest Conveni es regirà pels pactes següents:
	
1. L’estudiant/a que participa en aquest Conveni ha estat seleccionat i compleix els requisits establerts en el Reial Decreto 1497/1981,  el Reial Decret 1845/1994, i la normativa pròpia del centre i del màster oficial

 Tindrà com a tutor, nomenat per l’Empresa, el/la Sr./Sra. ...........................................................................................................................

(e-mail: .......................................................................................................) el qual vetllarà per la seva formació i pel compliment del Pla  de treball del Programa aprovat per la Comissió de Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció.

2. El nombre total d’hores de dedicació de l’estudiant/a a aquest programa serà de ........................................... (2)
 realitzades en el període de ............/............/............ a ............/............ /............ (3)

3. L’empresa abonarà mensualment a l’estudiant/a la quantitat de ...................................... €

4. L’estudiant/a rebrà per tot el període la quantitat total de ................................................ € (4)

5. L’empresa pagarà a la UPC el 14,7 % sobre el total aportat com a ajut a l’estudiant/a. La quantitat serà abonada en concepte de  fons que cobreixi les despeses de gestió dels convenis.

6. L’estudiant/a estarà obligat a complir els horaris i les normes que es fixen en el Pla de treball, així com a mantenir la relació amb    el seu  tutor.

7. Un cop finalitzat el programa, l’estudiant/a podrà sol·licitar una certificació acreditativa de la tasca realitzada.

8. L’estudiant/a i el/la tutor/a s’obliguen a lliurar els informes finals sobre el resultat d’aquest programa de cooperació segons els models normalitzats que s’adjunten en aquest document con a annexos II 

9.  Les pràctiques tenen com a finalitat la presentació d’un Projecte/Treball de Fi de Màster	    Sí        ,  No

10. D’acord amb l’article 7.2  del Reial Decret  1497/1981, de 19  de  juny, la relació de l’estudiant/a amb l’Empresa no té  caràcter  laboral.
      L’assegurança escolar cobrirà les contingències dels estudiants que segueixen els Programes de Cooperació Educativa en les condicions que 
s’estableixen en les disposicions legals que la regulen.Si l’estudiant/a no és beneficiari/ària d’aquesta assegurança quedarà obligat/ada a contractar-ne una 

11. En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquen, es podrà rescindir aquest conveni per iniciativa de qualsevol de les parts.

     En prova de conformitat, se signa el present document a


Terrassa, __________ d __________________________ de _________








La Direcció del centre docent





El/la responsable acadèmic/a del màster oficial






L’estudiant/a






L’empresa

	Si escau, afegiu aquí “Aquest conveni se subscriu sota les condicions generals establertes en el Conveni Marc de data ..................,

        Signat entre la Universitat i aquesta Empresa”
	El núm. màxim d’hores es determina a cada centre, que podrà establir límits específics de dedicació segons normativa interna.
	El període ha d’estar comprés entre el 16 de setembre i el 15 de setembre del curs acadèmic vigent.
	Especifique-hi l’import mensual de l’ajut a l’estudi, i l’import total que percebrà l’estudiant/a per tota la durada del conveni.


