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1. Descripción del título

Denominación Máster Online en Creación de Nuevas Empresas Internacionales (curso
2019/2020) MODIFICAT Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Entidad Universitat Jaume I

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 20 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante
y periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano
Inglés
Valenciano

2. Justificación del título propuesto



Relevancia del título

La creació d’empreses basa el seu interès soci-econòmic en la seua contribució a la generació de llocs de treball, a l’estímul a la innovació i al canvi tecnològic.
Nombroses investigacions demostren que l’activitat de creació d’empreses està relacionada positivament amb la generació d’ocupació, amb el creixement
econòmic i el desenvolupament regional, i amb la innovació. En aquest sentit l’Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Internacional recomana prestar
especial atenció a la creació de noves empreses com a generadores d’ocupació.

Segons aquest informe les persones que decideixen generar el seu propi lloc de treball a través de la seua pròpia empresa, són el col·lectiu més necessitat
d’orientació i recolzament per a la consolidació del seu projecte. La creació empresarial per necessitat mostra una tendència a l’alça. Un dels motius que poden
explicar aquest augment és l’increment de la presència de joves llicenciats en l’àmbit de l’activitat emprenedora per no poder cobrir les seues expectatives
professionals en altres àmbits. Degut a la falta d’alternatives de treball per a bona part dels nou llicenciats, no seria d’estranyar que aquesta situació es
mantinguera, ja que molts joves hauran de contemplar l’àmbit emprenedor com una via professional interessant per a canalitzar les seues expectatives
professionals.

Els resultats de l’Informe GEM España posen de manifest que les noves empreses creades per necessitat tendeixen a ser més innovadores en la seua oferta de
productes/serveis. Aquestes noves empreses basen el seu argument competitiu en la seua flexibilitat i en la seua capacitat de reacció davant canvis tecnològics i
gustos dels consumidores.

La rapidesa amb que les noves empreses entren a operar en mercats forans pot contribuir a que desenvolupen una orientació internacional que facilite la seua
capacitat per a identificar, assimilar i respondre a les noves necessitats dels mercats internacionals.

El curs que es proposa permet una millor comprensió dels mecanismes que poden contribuir a millorar la competitivitat i el potencial de les noves empreses; així
com analitzar la viabilitat de les distintes opcions estratègiques de les quals disposen per a materialitzar la seua voluntat emprenedora. Les ferramentes
proporcionades permeten establir rutines que les faciliten la recerca i la integració de la informació procedent dels mercats internacionals. D’aquesta forma, els
participants dissenyen les seues empreses, sistemes i processos centrant-se en el mercat exterior. El curs facilita el desenrotllament de sistemes que faciliten, no
només la informació i el coneixement dels mercats internacionals, sinó que les permetan, dissenyar les accions necessàries per a explotar econòmicament les
oportunitats de negoci en aqueixos mercats.

3. Objetivos

Objetivos

L’objectiu general d’aquest curs es generar projectes empresarials proporcionant les habilitats necessàries per a entendre el comportament dels mercats i per a
actuar de la manera més efectiva en aqueixos mercats.

A més, amb aquest curs es pretén establir un pont que posa en contacte els futurs empresaris amb els agents econòmics que puguen facilitar-li els recursos
necessaris per al desenvolupament del seu projecte. En aquest sentit, els participants tindran la possibilitat de comptar amb l’assessorament del professorat per a
preparar la presentació del seu projecte davant diversos fòrums i agents de capital risc a nivell nacional. Així mateix, s’assessorarà l’estudiantat per a que
presenten els seus projectes als diferents premis amb dotació econòmica que organitzen tant entitats públiques com privades.

Així doncs, el curs dota el participant dels coneixements i les ferramentes necessàries per a desenvolupar la seua capacitat emprenedora en l’àmbit internacional.
Els diferents mòduls arrepleguen totes les activitats que es requereixen per a dur a la pràctica una idea de negoci. Els participants hauran de desenvolupar la seua
idea sota la tutela del professorat com a part de l’aprenentatge del curs. Per tant, en finalitzar el curs els estudiants hauran desenvolupat un pla de negoci
internacional que permetrà avaluar la viabilitat empresarial de la seu idea.

Competencias

En el Máster Online en Creación de Nuevas Empresas Internacionales (curso 2019/2020) MODIFICAT se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes
de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CGT1 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CGT2 - Creatividad
CGT3 - Trabajo en un contexto internacional
CGT4 - Capacidad de organización y planificación
CGT5 - Toma de decisiones
CGT6 - Liderazgo
CET2 - Que l’estudiantat comprenga el comportament dels mercats internacionals.
CET3 - Que l’estudiantat identifiquen les fonts dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu projecte empresarial.
CET1 - Que l’estudiantat planifique la manera més efectiva d’actuar en mercats internacionals.
CET4 - Que l’estudiantat puga desenvolupar un pla de negoci internacional que permeta avaluar la viabilitat empresarial de la seu idea.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

Tant la innovació com l’orientació emprenedora es poden trobar en molts àmbits acadèmics. En aquest sentit, no és possible delimitar el tipus de titulacions a les
quals va adreçat el curs. Concretament, l’estudiantat sol plantejar-se la possibilitat de desenvolupar un negoci propi quan es troba en els últims anys de la



titulació, com una de les opcions d’ocupació en finalitzar aquesta.

A més, cal tindre en compte que la pròpia experiència laboral pot generar idees d’innovació susceptibles de convertir-se en idees de negoci si es compta amb la
formació adequada; per això el curs està obert també a aquelles persones graduades, llicenciades o enginyeres que compten amb alguna experiència professional.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

48 0 0 0 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El curs s'estructura en quatre matèries repartides entre els dos semestres. De tal manera que durant el primer semestre es tracten els fonaments de la creació
d'empreses a través de la generació d'idees de negoci i l'anàlisi de la viabilitat d'aquestes idees en mercats internacionals. Completada la fase anàlitica, en el
segon semestre es desenvolupen les estratègies per a posar en marxa l'empresa internacional i s'elabora el pla d'empresa.

 

Materia: Generació d'ideas innovadores per als mercats internacionals

Créditos: 10
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CGT1 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CGT2 - Creatividad
CGT3 - Trabajo en un contexto internacional
CET1 - Que l’estudiantat planifique la manera més efectiva d’actuar en mercats internacionals.

Metodologías docentes

L'assigantura està formada per una combinació òptima de

1. Text escrit amb les explicacions del contingut.

2. Lectures.

3. Casos pràctics per a ser resolts individualment i corregits online pel professorat.

4. Exercicis d’autocorrecció amb el solucionari.

5. Tasques per a l’elaboració del pla d’empresa internacional.

6. Document gràfic que permeta una perspectiva global del seu contingut i tasques (powerpoint o semblant).

L’enfocament general de la metodologia pedagògica es fonamenta en l’aprenentatge a mida recolzat en l’assessorament
dels professorat universitaris i de professionals amb experiència. L’estudiantat podrà manifestar les seues inquietuds i
opinions a través dels fòrums de l’Aula Virtual i el professorat proposarà aspectes per al debat entre els participants; tot
això amb la finalitat de maximitzar l’intercanvi d’idees i punts de vista. Amb aquesta metodologia els participants tindran
al seu abast una triple perspectiva dels problemes que acompanyen a la creació d’empreses: la del professorat, la dels seus
companys i companyes i la de l’experiència dels i les professionals.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (15%)



Breve descripción del contenido

Tècniques analítiques de generació d'idees y viabilitat del producte

El proces creatiu.

El Mapa Mental.

SCAMPER

Mind Dumping

Análisis PIN

Asignaturas

Denominación: Generació d'idees innovadores per als mercats internacionals. Créditos: 10. Carácter: formación básica.

Materia: Viabilitat de la idea de negoci internacional

Créditos: 19
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CGT3 - Trabajo en un contexto internacional
CGT5 - Toma de decisiones
CET2 - Que l’estudiantat comprenga el comportament dels mercats internacionals.
CET3 - Que l’estudiantat identifiquen les fonts dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu projecte
empresarial.
CET1 - Que l’estudiantat planifique la manera més efectiva d’actuar en mercats internacionals.

Metodologías docentes

El mòduls està format per una combinació òptima de 

1. Text escrit amb les explicacions del contingut.

2. Lectures.

3. Casos pràctics per a ser resolts individualment i corregits online pel professorat.

4. Exercicis d’autocorrecció amb el solucionari.

5. Tasques per a l’elaboració del pla d’empresa internacional.

6. Document gràfic que permeta una perspectiva global del seu contingut i tasques (powerpoint o semblant).

En aquest material es presentaran les ferramentes necessàries per al desenvolupament d’una idea fins convertir-la en una
oportunitat en el mercat internacional.

Es programarà 1 sessió presencials de quatre hores d’assistència voluntària i en ella es veuran aspectes específics de la
creació d’empreses i de la internacionalització en el format de conferència. Així mateix en aquestes classes es realitzarà una
revisió dels avanços de cada participant en la realització de les activitats de l'assigantura. En cas que l’estudiantat ho
preferisca podrà assistir a aquestes sessions per videoconferència.

Així doncs, l’enfocament general de la metodologia pedagògica es fonamenta en l’aprenentatge a mida recolzat en
l’assessorament dels professorat universitaris i de professionals amb experiència. L’estudiantat podrà manifestar les seues
inquietuds i opinions a través dels fòrums de l’Aula Virtual i el professorat proposarà aspectes per al debat entre els
participants; tot això amb la finalitat de maximitzar l’intercanvi d’idees i punts de vista. Amb aquesta metodologia els



participants tindran al seu abast una triple perspectiva dels problemes que acompanyen a la creació d’empreses: la del
professorat, la dels seus companys i companyes i la de l’experiència dels i les professionals.

El mòduls està format per una combinació òptima de 

1. Text escrit amb les explicacions del contingut.

2. Lectures.

3. Casos pràctics per a ser resolts individualment i corregits online pel professorat.

4. Exercicis d’autocorrecció amb el solucionari.

5. Tasques per a l’elaboració del pla d’empresa internacional.

6. Document gràfic que permeta una perspectiva global del seu contingut i tasques (powerpoint o semblant).

En aquest material es presentaran les ferramentes necessàries per al desenvolupament d’una idea fins convertir-la en una
oportunitat en el mercat internacional.

Es programarà 1 sessió presencials de quatre hores d’assistència voluntària i en ella es veuran aspectes específics de la
creació d’empreses i de la internacionalització en el format de conferència. Així mateix en aquestes classes es realitzarà una
revisió dels avanços de cada participant en la realització de les activitats de l'assigantura. En cas que l’estudiantat ho
preferisca podrà assistir a aquestes sessions per videoconferència.

Així doncs, l’enfocament general de la metodologia pedagògica es fonamenta en l’aprenentatge a mida recolzat en
l’assessorament dels professorat universitaris i de professionals amb experiència. L’estudiantat podrà manifestar les seues
inquietuds i opinions a través dels fòrums de l’Aula Virtual i el professorat proposarà aspectes per al debat entre els
participants; tot això amb la finalitat de maximitzar l’intercanvi d’idees i punts de vista. Amb aquesta metodologia els
participants tindran al seu abast una triple perspectiva dels problemes que acompanyen a la creació d’empreses: la del
professorat, la dels seus companys i companyes i la de l’experiència dels i les professionals.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (19%)

Breve descripción del contenido

Viabilidad comercial en mercados internacionales

Primeros pasos hacia la internacionalización

Análisis de recursos y capacidades para la actividad internacional

 Viabilidad económico-financiera de empresas internacionales

Viabilidad estratégica internacional

Viabilidad comercial en mercados internacionales

Primeros pasos hacia la internacionalización

Análisis de recursos y capacidades para la actividad internacional

 Viabilidad económico-financiera de empresas internacionales

Viabilidad estratégica internacional

Asignaturas

Denominación: Viabilitat de la idea de negoci internacional I. Créditos: 9,5. Carácter: formación básica.
Denominación: Viabilitat de la idea de negoci internacional II. Créditos: 9,5. Carácter: formación básica.



Materia: Determinació de l'estratègia internacional

Créditos: 19
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CGT1 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CGT3 - Trabajo en un contexto internacional
CGT4 - Capacidad de organización y planificación
CGT5 - Toma de decisiones
CGT6 - Liderazgo
CET3 - Que l’estudiantat identifiquen les fonts dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu projecte
empresarial.
CET4 - Que l’estudiantat puga desenvolupar un pla de negoci internacional que permeta avaluar la viabilitat empresarial de
la seu idea.

Metodologías docentes

El mòdul està format per una combinació òptima de 

1. Text escrit amb les explicacions del contingut.

2. Lectures.

3. Casos pràctics per a ser resolts individualment i corregits online pel professorat.

4. Exercicis d’autocorrecció amb el solucionari.

5. Tasques per a l’elaboració del pla d’empresa internacional.

6. Document gràfic que permeta una perspectiva global del seu contingut i tasques (powerpoint o semblant).

En aquest material es presentaran les ferramentes necessàries per dissenyar l'estratègia empresarial d’una idea de
negociinternacional fins convertir-la en una empresa.

Es programarà 4 session presencials de quatre hores d’assistència voluntària i en elles es veuran aspectes específics de la
internacionalització, el finançament, la comunicació empresarial i les patents i les marques en mercats internacionals en el
format de conferència. Així mateix en aquestes classes es realitzarà una revisió dels avanços de cada participant en la
realització del pla d'empresa internacional. En cas que l’estudiantat ho preferisca podrà assistir a aquestes sessions per
videoconferència.

Així doncs, l’enfocament general de la metodologia pedagògica es fonamenta en l’aprenentatge a mida recolzat en
l’assessorament dels professorat universitaris i de professionals amb experiència. L’estudiantat podrà manifestar les seues
inquietuds i opinions a través dels fòrums de l’Aula Virtual i el professorat proposarà aspectes per al debat entre els
participants; tot això amb la finalitat de maximitzar l’intercanvi d’idees i punts de vista. Amb aquesta metodologia els
participants tindran al seu abast una triple perspectiva dels problemes que acompanyen a la creació d’empreses: la del
professorat, la dels seus companys i companyes i la de l’experiència dels i les professionals.

El mòdul està format per una combinació òptima de 

1. Text escrit amb les explicacions del contingut.

2. Lectures.

3. Casos pràctics per a ser resolts individualment i corregits online pel professorat.

4. Exercicis d’autocorrecció amb el solucionari.

5. Tasques per a l’elaboració del pla d’empresa internacional.

6. Document gràfic que permeta una perspectiva global del seu contingut i tasques (powerpoint o semblant).

En aquest material es presentaran les ferramentes necessàries per dissenyar l'estratègia empresarial d’una idea de
negociinternacional fins convertir-la en una empresa.



Es programarà 4 session presencials de quatre hores d’assistència voluntària i en elles es veuran aspectes específics de la
internacionalització, el finançament, la comunicació empresarial i les patents i les marques en mercats internacionals en el
format de conferència. Així mateix en aquestes classes es realitzarà una revisió dels avanços de cada participant en la
realització del pla d'empresa internacional. En cas que l’estudiantat ho preferisca podrà assistir a aquestes sessions per
videoconferència.

Així doncs, l’enfocament general de la metodologia pedagògica es fonamenta en l’aprenentatge a mida recolzat en
l’assessorament dels professorat universitaris i de professionals amb experiència. L’estudiantat podrà manifestar les seues
inquietuds i opinions a través dels fòrums de l’Aula Virtual i el professorat proposarà aspectes per al debat entre els
participants; tot això amb la finalitat de maximitzar l’intercanvi d’idees i punts de vista. Amb aquesta metodologia els
participants tindran al seu abast una triple perspectiva dels problemes que acompanyen a la creació d’empreses: la del
professorat, la dels seus companys i companyes i la de l’experiència dels i les professionals.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (19%)

Breve descripción del contenido

Start-ups: de la idea a la internacionalización

Fuentes de financiación: el capital riesgo

Nuevas formas de comunicación empresarial en Internet 

Plan operativo

Plan de marketing internacional

La protección de las patentes, marcas, diseño y software empresarial 

Aspectos legales del comercio internacional

Start-ups: de la idea a la internacionalización

Fuentes de financiación: el capital riesgo

Nuevas formas de comunicación empresarial en Internet 

Plan operativo

Plan de marketing internacional

La protección de las patentes, marcas, diseño y software empresarial 

Aspectos legales del comercio internacional

Asignaturas

Denominación: Determinació de l'estratègia internacional I. Créditos: 9,5. Carácter: formación básica.
Denominación: Determinació de l'estratègia internacional II. Créditos: 9,5. Carácter: formación básica.

Materia: Pla d'empresa internacional (TFM)

Créditos: 12
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

CGT1 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CGT2 - Creatividad
CGT3 - Trabajo en un contexto internacional
CGT4 - Capacidad de organización y planificación
CGT5 - Toma de decisiones
CGT6 - Liderazgo
CET2 - Que l’estudiantat comprenga el comportament dels mercats internacionals.
CET3 - Que l’estudiantat identifiquen les fonts dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu projecte
empresarial.
CET1 - Que l’estudiantat planifique la manera més efectiva d’actuar en mercats internacionals.
CET4 - Que l’estudiantat puga desenvolupar un pla de negoci internacional que permeta avaluar la viabilitat empresarial de
la seu idea.

Metodologías docentes

L’enfocament general de la metodologia pedagògica es fonamenta en l’aprenentatge a mida recolzat en l’assessorament
dels professorat universitaris i de professionals amb experiència. L’estudiantat podrà manifestar les seues inquietuds i
opinions a través dels fòrums de l’Aula Virtual i el professorat proposarà aspectes per al debat entre els participants; tot
això amb la finalitat de maximitzar l’intercanvi d’idees i punts de vista. Amb aquesta metodologia els participants tindran
al seu abast una triple perspectiva dels problemes que acompanyen a la creació d’empreses: la del professorat, la dels seus
companys i companyes i la de l’experiència dels i les professionals.

Amb l’assessorament personalitzat l’estudiantat podrà dissenyar un pla d’empresa per a comercialitzar productes/serveis en
mercats exteriors. Per al desenvolupament d’aquestes sessions es contempla tant el treball de l’estudiantat com les reunions
amb el professorat responsable de les diferents matèries impartides.

El projecte final del curs consistirà en un pla d’empresa internacional que haurà de presentar-se l’últim dia de curs davant la
direcció d’aquest i les entitats col•laboradores que avaluaran la viabilitat del pla exposat.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Proyectos (12%)

Breve descripción del contenido

Resumen ejecutivo

El elevator pitch

Asignaturas

Denominación: Pla d'empresa internacional (TFM). Créditos: 12. Carácter: formación básica.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

 

       A) Professorat de l’UJI / Profesorado de la UJI

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Maria Ripollés Melià

DNI:

 ***4872**

Departament/ Departamento:

Administració d’Empreses i Màrqueting

Categoria / Categoría:  

Titular d’Universitat



Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Andreu Blesa Pérez

DNI:

 ***4378**

Departament/ Departamento:

Administració d’Empreses i Màrqueting

Categoria/ Categoría:  

Titular d’Universitat

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

María Victoria Petit Lavall           
DNI

 ***5318**                      

Departament / Departamento

Dret Privat

Categoria / Categoría

Catedràtica d’Universitat

Departament/ Departamento: Categoria/ Categoría:

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Juan Salvador Pérez Villanueva

DNI

 ***9908**

Departament / Departamento

Servei de Comunicació i Publicacions

Categoria / Categoría

Professor Associat Laboral

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Laura Martínez Peris

DNI:

 ***1285**

Departament/ Departamento:

Càtedra d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge (INCREA)

Categoria/ Categoría: 

Personal d’Administració i Serveis

 

       B) Professorat extern / Profesorado externo

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Pedro de Álava Horcajo

DNI:

 ***5242**

Universitat/ Universidad:

Florida Unversitaria

Categoria/ Categoría:  

Director Oficina de València

Entitat externa/ Entidad externa:

Clave Mayor, S.A., SGECR

Titulació/ Titulación:

Master of Business Administration (M.B.A.)

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Isidre March Jordà

DNI:

 ***7037**

Universitat/ Universidad:

Universitat de València

Categoria/ Categoría:

Catedràtic d’Universitat

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

Felipe Palau Ramírez
DNI: ***3777**

Universitat/ Universidad:

Universitat de València

Categoria/ Categoría:

Catedràtic d’Universitat  

Altres recursos:



Aula ambtaula multimèdia i possibiltat de realitzar videoconferència.

Aula virtual

 

CANVIS PROFESSORAT PER A 2017/2018

Professorat de l'UJI

Nom i cognoms: Juan Carlos Matallín Sáez

Departament: Dep. de Finances i Comptabilitat

Categoría: Titular d'Universitat

Crédits impartits en l'estudi: 4,3

Substitueix al professor/a: Pedro de Álava Horcajo

 

Calendario

DATES REALITZACIÓ:
desembre 2018 / setembre 2019

 

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Realització de les tasques implicades en el desenvolupament d'un pla d'empresa internacional.

Visites de l'estudiantat a l'Aula Virtual.

Nombre de plans de negoci real demostrant la viabilitat econòmica i empresarial de la idea y la capacitat del promotor per a crea- la.

Nombre de projectes empresarials que superen l'avaluació del tribunal de TFM.

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 90

Tasa de rendimiento 50

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 1056

Memoria económica

 

 

 

7.  Memòria econòmica/ Memoria económica

 

Proposta de pressupost/ Propuesta de presupuesto

 

    I. Ingressos / Ingresos  

a) Taxes de l’estudiantat

     Tasas del estudiantado..................................................................20*1056

 

21120



b) Subvencions i donatius

    Subvenciones y donativos .........................................................................

 

 

c) Altres fonts

   Otras fuentes ..............................................................................................

 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
21120

 

   II. Despeses / Gastos
 

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)

    Coordinación (5% del total de los ingresos)...............................................
1056

b) Professorat (mínim 30 € - màxim 90 € /hora)

   
16000

c) Difusió i promoció específiques

    Difusión y promoción específicas ...............................................................
 

d) Gestió específica

    Gestión específica .......................................................................................
 

e) Viatges, allotjament, altres despeses

     Viajes, alojamiento, otros gastos  ..............................................................
 

f) Funcionament (material fungible)

    Funcionamiento (material fungible) ..........................................................
684,80

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques)

     Seguros del estudiantado (obligatorio en prácticas) ................................
 

h)* Cànon de despeses de gestió (6%)

      Canon de gastos de gestión (6%) ............................................................
1267,20

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)

     Canon de uso de las instalaciones de la UJI (5%) ...................................                                                                
1056

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%)

     Canon de gestión general de la oferta de la UJI (5%) .............................
1056

 

 

Total despeses / Total gastos

21120

 

 

 

 

*Cal emplenar obligatòriament els apartats  h),  i)  i  j). / Se deben rellenar obligatoriamente los apartados h), i) y j).




