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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTIQUES EXTERNES EN INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

Codi 101838

Semestre d'impartició Anual Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

9

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Dret Públic

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Idioma Percentatge d'ús 
Català 50.0 
Anglès 0.0 
Castellà 50.0

Horari de tutoria/lloc A convenir mitjançant correu electrònic

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Eduardo Piedrabuena León

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències específiques de la titulació

Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos, i
dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions

Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent

Capacitat per redactar documents jurídics de diferent naturalesa

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental)

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

Continguts fonamentals de l'assignatura

L'assignatura pràctica de l'Ordenament jurídic a través d'Institucions o Entitats col·laboradores amb la UdL pretèn
assumir dos objectius, com són:

 L'aprenentatge pràctic
La sortida professional futura.

El Curs es divideix en dos cicles:

En el primer cicle es dóna a l'alumne una visió global de la realitat del'àmbit jurídic i  les diverses sortides
professionals. L'activitat serà assistida a travès del tutor extern de les diverses Entitats, com per exemple,
l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia, el Departament d'Empresa i Ocupació, Inspecció de Treball, Registre de la
Propietat, Gabinet Juriídico de la Generalitat, Agència Estatal Tributària, Cossos i Forces de la Seguretat de
l'Estat, Subdelegació del Govern aLleida, Institucions Penitenciàries, Audiència Provincial, Jutjats i Fiscalia.
En el segon cicle l'alumne realitzarà pràctiques continuades en les oficines judicials assignades a través de
la col·laboració del Centre d'Estudis Judicials de la Generalitat, sota l'adreça d'un tutor extern
(Magistrat,Fiscal, o Secretari judicial).

Així mateix es realitzaran altres pràctiques amb Institucions concertades, com perexemple Consells comarcals o
uns altres.

2013-14


