ESTUDIANTS
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ADEIT,
el teu vincle amb
el món professional

Què és
ADEIT?
La Fundació Universitat-Empresa de
València, coneguda com ADEIT, és
una fundació de la Universitat de
València que treballa per acostar el
món de la Universitat al seu entorn.
Per aconseguir-ho, organitza diferents
activitats que poden facilitar el teu
accés al món professional.
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Què pot fer
ADEIT per tu?
Mentre estudies…

1.

Facilita la teua formació pràctica en empreses
Amb pràctiques curriculars
Coneix el funcionament d'una empresa o organització per dins, aplica
els coneixements apresos en els teus estudis i obri't noves oportunitats
en el món laboral mitjançant l'assignatura ‘Pràctiques Externes’.
Amb pràctiques extracurriculars
Pots ampliar la teua experiència mitjançant aquestes pràctiques de
caràcter voluntari, una gran oportunitat per complementar els
coneixements que has après i adquirir competències que et faciliten
l’ocupabilitat. A més, s'incorporaran en el teu Suplement Europeu al
Títol (SET).

2.
3.

T’acosta al món de l'emprenedoria
Amb el curs Qui pot ser empresari?
Representants de les empreses més influents de la Comunitat
Valenciana t'expliquen, a partir de les seues pròpies experiències,
diferents aspectes sobre la creació i la direcció empresarial en aquest
curs de 60 hores.

Estimula la teua creativitat
A través de MOTIVEM...
una iniciativa de la Universitat de València i la seua Fundació
Universitat-Empresa ADEIT que té com a objectiu servir d’ajuda a
l’esforç del professorat que estimula la creativitat de l’alumnat
desenvolupant “Idees MOTIVEM en equip” per a millorar la seua
ocupabilitat. La participació és gratuïta per a docents i estudiants en
comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el
marc del seu programa Campus de l’Emprenedor Innovador, i de
l’Obra Social de “la Caixa”.

Què pot fer
ADEIT per tu?
Una vegada has acabat els teus estudis…

1.
2.
3.
4.

T’ajuda en la cerca de feina
Mitjançant el Programa Dilluns amb Ocupació
Cada dilluns, organitzem sessions gratuïtes en les quals, especialistes
en recursos humans donen a conèixer ofertes d'ocupació de les seues
empreses. També expliquen les caracteristiques dels processos de
selecció i els plans de carrera.

Facilita la teua primera inserció professional
Per mitjà d’una beca de formació professional pràctica
ADEIT t'ofereix l'oportunitat d'adquirir les competències que
necessitaràs en el futur gràcies a la realització de tasques directament
relacionades amb els teus estudis universitaris.

T’assessora en la creació de la teua pròpia empresa
Mitjançant el Programa Mentors
Aquest programa està dissenyat perquè professionals del món de
l'empresa guien durant sis mesos projectes de creació d'empreses
vàlids, compartint els seus coneixements i desenvolupant tot el teu
potencial com a professional.

Millora la teua formació i especialització
Amb la realització d’un dels cursos de postgrau de la Universitat
Especialitza la teua formació universitària mitjançant un dels més de
300 cursos que ofereix la Universitat de València. És la millor manera de
diferenciar-te i alhora trobar feina.

Tota la informació sobre els serveis d'ADEIT en:
www.adeituv.es
Y en les nostres xarxes:

Fundació Universitat-Empresa (ADEIT)
Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3
46001 València
Tel. +34 963 262 600
info@adeituv.es

