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OFICINA D’ESTUDIS
(OdE)
Estudis propis

Memòria final

Cursos de formació continuada
	

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria General d’aquesta Universitat.
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Aquesta memòria final ha de ser presentada pel director/a del curs en un termini d’un mes des de la data d’acabament (article 25 de la Normativa dels Estudis Propis de  Postgrau i de Formació Continuada de la Universitat Jaume I).



1. Dades del/ la director/a del curs
Nom i cognoms: 		DNI: 	
Adreça electrònica: 		Telèfon: 	
Departament  de l’UJI a què pertany: 	
Unitat de Gestió ....................................................................................................................................



2. Dades del curs
Curs de Formació Continuada

Títol: 	
Nombre d’hores ............................................................................................................................
Nombre d’alumnat matriculat: 	
Dates de realització:......................................................................................................................
Gestió del curs (OdE/ FUE)..........................................................................................................


3. Modalitat 
 Presencial 
 A distància 
Lloc de realització: .......................................................................................................................







4. Programa del curs


















5. Valoració del curs 
 (Anàlisi del nivell de compliment del programa, de l’avaluació del nivell educatiu adquirit i dels resultats. Avaluació del curs per part de l’alumnat.)







6. Persones que han intervingut (professorat, altres)
Aquesta informació és imprescindible per a poder certificar la docència del professorat


 Professor/a de l’UJI	 Professor/a extern/a	Nombre d’hores: 	
Nom i cognoms: 		DNI: 	
Departament: 	 Categoria: 		

 Professor/a de l’UJI	 Professor/a extern/a	Nombre d’hores: 	
Nom i cognoms: 		DNI: 	
Departament: 	 Categoria: 		


 Professor/a de l’UJI	 Professor/a extern/a	Nombre d’hores: 	
Nom i cognoms: 		DNI: 	
Departament: 	 Categoria: 		

 Professor/a de l’UJI	 Professor/a extern/a	Nombre d’hores: 	
Nom i cognoms: 		DNI: 	
Departament: 	 Categoria: 		

 Professor/a de l’UJI	 Professor/a extern/a	Nombre d’hores: 	
Nom i cognoms: 		DNI: 	
Departament: 	 Categoria: 		





7. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
Gestionat per (OdE/ FUE):

I. Ingressos

a) Taxes de l’estudiantat:
 
b) Subvencions i donatius:
 
c) Altres fonts:
 
Total ingressos
 


II. Despeses

a) Coordinació (5% del total dels ingressos):
 
b) Professorat (mínim 30 € - màxim 120 € /hora):
 
c)Assegurances de l’estudiantat
 
d) Difusió i promoció específiques:
 
e) Funcionament (material fungible):
 
f) Viatges, allotjament, altres despeses: 
 
g) Imprevistos i despeses financeres: 
 
h) Cànon general UJI (16 %):
 
Total despeses
 






 
(Firma)
Castelló de la Plana, 	 d 	 de 20	

