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CURS D’ADAPTACIÓ PER A GRADUATS I GRADUADES SOCIALS I 

DIPLOMATS I DIPLOMADES EN RELACIONS LABORALS  

CURS 2017/18 

 

La Universitat Jaume I oferta per al pròxim curs 2017/18 un curs d’adaptació per a facilitar l’accés 

al títol de grau de Relacions Laborals i Recursos Humans dels diplomats i diplomades en 

Relacions Laborals i dels graduats i graduades socials, en ambdós casos, independentment de la 

universitat en què van cursar els estudis.  

Igual que en cursos anteriors, el curs d’adaptació, encara que manté la seua unitat i especificitat, 

no suposa l’oferta d’un grup addicional al grup ordinari del grau en Relacions Laborals i Recursos 

Humans. Les conseqüències d’aquesta nova configuració són les següents:  

a) La docència serà matinal, perquè la docència en el grau és matinal. L’alumne o alumna del 

curs d’adaptació s’integrarà en el grup del grau (grup únic) com un alumne a alumna més, en 

cada un dels cursos a què pertanyen les distintes assignatures del curs d’adaptació. Per tant, és  

possible que es produïsca alguna coincidència en els horaris,  perquè el curs d’adaptació està 

conformat per assignatures de diversos cursos. A més, hi ha una certa descompensació entre la 

càrrega docent dels semestres, per la qual cosa potser pot ser interessant realitzar el curs a 

temps parcial.  

b) La Normativa sobre permanència i progrés per als ensenyaments universitaris oficials de grau 

i màster de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern núm. 11, de 13 de maig de 

2011, i pel Consell Social núm. 41, de 18 de juliol de 2011 i posterior modificació del Consell de 

Govern núm.48, de 26 de juny de 2014, i pel Consell Social núm. 66 de 28 de juliol de 2014,  

disposa ara la possibilitat de cursar estudis a temps parcial, normativa que també resulta 

aplicable al curs d’adaptació. La matrícula a temps parcial ha d’estar compresa entre 24 i 30 

crèdits.   

c) Igual que en el grau, determinades matèries s’imparteixen parcialment en anglès perquè  així 

ho disposa per al grau i per al curs d’adaptació el pla d’estudis. Igualment, el TFG ha de realitzar-

se parcialment en anglès (resum executiu).  

1. DESTINATARIS. Diplomats  i diplomades en Relacions Laborals i graduats i graduades socials 

(Pla de 1980)  
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2. NOMBRE MÀXIM DE PLACES OFERIDES: 5  

3. CRITERIS D’ADMISSIÓ. Nota mitjana de l’expedient acadèmic en la titulació que dóna accés 

al curs d’adaptació.  

4. NOMBRE DE CRÈDITS TOTALS DEL CURS: 60 crèdits ECTS 

5. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

.- És possible el reconeixement de crèdits ECTS per activitat professional (6 crèdits ECTS per 5 

anys d’activitat professional acreditada; 12 crèdits ECTS per 10 anys d’activitat professional 

acreditada), en tot cas, a comptar de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs 

d’adaptació. En cap cas es pot reconèixer per activitat professional l’assignatura Treball de Final 

de Grau. L’activitat professional realitzada ha d’estar relacionada amb les competències del 

Grau7 

.- Reconeixement de crèdits: de la titulació que ha donat accés al curs d’adaptació no es pot 

sol·licitar cap reconeixement. En cas de tenir altres estudis universitaris oficials es podrà 

sol·licitar reconeixement de crèdits directament en l’assistent en el moment d’efectuar la 

matrícula, detallant l’assignatura o assignatures superades (fins a un màxim de tres) per les quals 

es volen reconèixer les assignatures que se sol·licita reconèixer. Si en finalitzar el termini de 

matrícula no s’han detallat aquests reconeixements, s’eliminarà de la matr ícula aquesta 

sol·licitud.  

L’alumnat que haja cursat els seus estudis a l’UJI no ha de presentar cap documentació. 

L’alumnat procedent d’altres universitats ha de sol·licitar igualment els reconeixements en 

l’assistent de matrícula i presentar la documentació requerida en el Servei de Gestió de la 

Docència i Estudiants.  

6. ASSIGNATURES QUE INTEGREN EL CURS D’ADAPTACIÓ 

ASSIGNATURA CRÈDITS ECTS 

Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació  6 
Els Reptes de la Globalització 6 

Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 6 

Conflicte i Estructura de la Negociació 6 
Economia dels Recursos Humans 6 

Psicologia del Treball i dels Recursos Humans 6 
Dret Jurisdiccional Laboral 6 

Polítiques Actives d’Ocupació 6 
Règim Jurídic de la Descentralització Productiva 6 

Treball de Final de Grau 6 

 

7. HORARI 

Com s’ha assenyalat, per al curs 2017/18 no hi ha un grup específic per al curs d’adaptació, per 

la qual cosa l’horari serà el general establit per a cada assignatura en el grau en Relacions 

Laborals i Recursos Humans (consulteu el LLEU).  


