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1. INTRODUCCIÓN
UVocupació es un servei de la Universitat de València que té com a objectiu ajudar
en la inserció laboral a tots els estudiants i titulats de la UV i millorar les seues
possibilitats professionals.
Per aconseguir-ho, UVocupació disposa d´una sèrie de serveis:
-

Orientació professional i laboral
Portal d’ocupació amb ofertes de treball
Formació per a l’ocupabilitat
Eixides professionals
Estudis i Anàlisis sobre la inserció de les persones titulades a la UV

Per aquest motiu, UVocupació, a través de la seua àrea de formació, té com a
objectiu ajudar-te en la teua inserció laboral mitjançant l´adquisició de
competències i habilitats que et faciliten l’accés a un lloc de treball.
A més, els cursos de UVocupació, tenen reconeixement de crèdits de participació
universitària en els graus.

2. INFORMACIÓ TÈCNICA DEL CURS:
Educació Financera per a l´Ocupació i l´Emprenedoria
d´Universitaris (6a Edició)
2.1. DADES GENERALS
Crèdits ECTS:

2 crèdits

Dates de realització:

Del 13 juny al 8 de juliol de 2022

Videoconferències:

No

Duració:

20 hores lectives

Modalitat:

En Línia

Lloc de realització:

Aula Virtual de la Universitat de València

Idioma:

Castellà

2.2. JUSTIFICACIÓ
La vida és plena de decisions amb transcendència financera (la petició d´un crèdit,
el finançament d´un mòbil, la tinença d´una targeta de crèdit, la compra d´un
automòbil, la jubilació, la formació d´una família, l´adquisició d´un habitatge...) i és
important que tots els ciutadans, davant aquestes decisions, puguen ser conscients
de les seues conseqüències financeres i aprenguen a valorar-les.
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Atesa la recent crisi econòmica i la societat del coneixement i de la digitalització en
què estem immersos, es fa necessari que la societat dispose de la millor educació i
cultura financera possible, ja que representa un instrument valuós a l’hora de
solucionar els problemes i de gaudir de protecció davant els riscos i reptes presents
i futurs.
L´objectiu del curs és proporcionar una formació financera transversal, amb
formació asseguradora i d´inversió. Així, els estudiants adquiriran els coneixements
necessaris que els ajudaran en la presa de decisions sobre consum, crèdit i estalvi, i
els facilitaran el camí cap a l´emprenedoria.
En un món cada vegada més supeditat als condicionaments financers, posseir els
coneixements suficients per no ser perjudicat en les relacions amb les entitats
financeres i asseguradores és indispensable per a tots aquells que pretenguen
iniciar-se en l´emprenedoria.

2.3. OBJECTIUS
L´objectiu general és proporcionar una formació financera transversal perquè
l´estudiantat puga adquirir els coneixements necessaris, que li permetran minimitzar
els riscos financers i ajudar-los en la presa de decisions sobre el consum, crèdit i
estalvi, tant a nivell laboral com en el seu camí a l´emprenedoria.

2.4. PROGRAMA
1. Què és l´educació financera i per què és important?
2. Ens acostem a l´economia.
3. El meu banc i jo: li preste diners i me’n presta.
4. Els mitjans de pagament: targetes, xecs, pagarés, nous sistemes.
5. La seguretat social: funcionament i prestacions.
6. Sentir-se segur amb les assegurances.
7. Què he d´aprendre per emprendre?
* El programa està subjecte a possibles modificacions

2.5. DESCRIPCIÓ / METODOLOGIA
El curs té crèdits reconeguts de participació universitària als GRAUS de la Universitat
de València.
El curs és en línia i consistirà en la divulgació dels continguts a través de l’aula virtual
de la Universitat de València i la realització de activitats avaluables segons les dates
programades pels professors.
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Els continguts estaran disponibles el primer dia de començament del curs, i es
facilitarà la informació necessària per a la correcta realització del curs.
S´avaluaran els coneixements a través d´un qüestionari tipus test en finalitzar cada
unitat.

2.6. REQUISITS / AVALUACIÓ
Per a l´obtenció del certificat del curs, és obligatori realitzar totes les activitats
proposades dins dels terminis establerts pel professorat. Les activitats consistiran en
qüestionaris d´autoavaluació i exercicis pràctics.

2.7. PROFESSORAT
El curs serà impartit per:
-

Mar Devesa Carpio, PDI Titular de la Facultat d´Economia.

-

José Enrique Devesa Carpio, PDI Titular de la Facultat d´ Economia.

-

Robert Meneu Gaya, PDI Titular de la Facultat d´Economia

3. PLACES
•
•

Nombre mínim d’alumnes: 25
Nombre màxim d’alumnes: 40

L’assignació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció al curs.

4. PREU
•

70 € *- Públic General

•

50 € * - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics
Antics Alumnes)

*

Impostos inclosos

5. LISTA DE ESPERA
Quan un curs s'haja completat, els/les usuari/as que ho desitgen podran inscriure's
en la llista d'espera.
Si queden places disponibles, s'oferiran a les persones en llista d'espera per ordre
d'inscripció.
El/la usuari/a rebrà, a través del correu electrònic que haja indicat en registrar-se,
un email amb un enllaç que li permetrà accedir a l'aplicació dels cursos. La persona
interessada haurà de completar la inscripció seguint el procediment habitual.

4

L'alumne/al que estiga en llista d'espera i que reba comunicació electrònica de
UVocupació perquè s'inscriga en el curs, té un termini màxim de 3 dies per a
inscriure's o de 24 hores si falten menys de 7 dies per a l'inici del curs. En cas contrari,
la plaça s'assignarà a la següent persona de la llista d'espera.
Davant qualsevol incidència, haurà de comunicar-ho a través del correu electrònic
de contacte.

6. MODALITAT
Els cursos en línia es realitzaran a través de l'Aula Virtual de la Universitat de València.
Les persones matriculades, hauran d'entrar amb el seu compte @alumni.uv.es. En el
cas de no disposar de compte @alumni.uv.es se li facilitarà accés amb un altre
correu electrònic propietat de l'alumne/a.
Els cursos presencials: es realitzaran en el lloc i horari indicats en l'apartat 2.1. del
present document.

7. SITUACIÓ EXCEPCIONAL DE PANDÈMIA
Si es tracta d'un curs presencial, el/la alumne/a se compromet a seguir el protocol
COVID que es facilitarà en el moment d'inici del curs, ateses les indicacions de les
autoritats sanitàries.
Si es tracta d'un curs en línia, no procedeix incloure protocol COVID perquè es tracta
d'una activitat en línia.

8. DRETS D'IMATGE
Es faran captures de pantalla de les sessions amb la finalitat de difondre el curs i es
publicaran en les xarxes socials de la Fundació General i de la Universitat de
València i de la Universitat de València.
Es podran gravar les sessions de videoconferències per a un millor funcionament i
aprofitament del curs.

9. EMISIÓN DE CERTIFICADOS
Per a obtindre el certificat del curs, les persones matriculades han d'atendre els
requeriments de cada curs, especificat en l'apartat 2.6. d'aquestes condicions,
quant a l'assistència i realització d'activitats es refereix, que en cap cas podrà ser
inferior al 80%. Si l'usuari/a no ha complit els requisits, no se li expedirà cap certificat.
No es preveu cap circumstància per a justificar l'absència en els cursos o la falta de
lliurament de les activitats.
Els certificats s'emetran des de l'àrea privada de l'app de cursos amb les dades
personals que el propi/a usuari/a ha emplenat. En cas d'error en algun de les dades,
és necessari que es comunique al més prompte possible a UVocupació.
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Els certificats estaran disponibles una vegada finalitze el curs i amb un termini màxim
de quinze dies. Des de UVocupació s'enviarà un email a totes les persones que han
superat el curs per a indicar-los el procediment d'obtenció/recollida del certificat.

10. PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN
Veure punt 7 de les condicions generals de l'aplicació de cursos.

11. DESISTIMIENTO
Veure punt 12 de les condicions generals de l'aplicació de cursos.

12. CONTACTO
El correu electrònic de contacte es el següent: uvempleo@uv.es

13. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Es pot consultar el següent enllaç:
https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general/transparencia-bongovern/informacio-institucional-organitzativa/condicions-legals.html

14. CONDICIONES GENERALES APLICACIÓN DE CURSOS
Es pot consultar el següent enllaç:
https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general/transparencia-bongovern/informacio-institucional-organitzativa/condicions-legals.htm
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