COMO PODO ENFOCAR A MINA
TRAXECTORIA ACADEMICA?
,/

•

•

Aínda que as materias optativas do Grao non se cursan ata o cuarto ano, pódense completar os
itinerarios formativos de diferentes xeitos:
A través da INTERNACIONALIZACIÓN DOS ESTUCOS que pode realizarse por medio do programa
Erasmus. Nesta facultade promocionamos a mobilidade internacional a través de Erasmus+ (estudar
algunhas materias en universidades coas que ternos convenio, pode realizarse a partir de terceiro
curso), do Sistema de Voluntariado Europeo Erasmus+ que xestiona directamente a Fundación
Paideia (pode realizarse durante calquera ano dos estudos de grao) e o Programa de Practicum
Internacional Erasmus+ (prácticas curriculares no cuarto ano) que organiza a Oficina de Relacións
lnternacionais da UDC, pero que apoiamos desde a propia facultade.

Os/as profesionais de apoio á mobilidade internacional son:

Docente responsable:
Laura Román Masedo

laura.roman@udc.ga1

•

Evaristo Zas Gómez

Director da Oficina de Relacións Internacionais
Extensión: 1973
head_international@udc.gal

Tamén se considera a posibilidade de participar en ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO E DE RESPON
SABILIDADE SOCIAL A UDC conta coa Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) que todos os
anos ofrece interesantes cursos, seminarios, xornadas... aos que se pode asistir para mellorar a nosa
formación e medrar en valores éticos e espírito crítico
Oficina de Cooperación e Voluntariado
Facultade de Socioloxía e Comunicación

Andar primeiro
Director: Jesús Cendán
https://www.udc.ga1/g1/ocv/

Estefanía Calo García

Titora Erasmus+
estefania.calo@udc.ga1

Mediante a realización de PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES que son unha actividade de natureza
formativa. Teñen como obxectivo permitir ao estudantado complementar e aplicar os coñecementos
adquiridos a través da súa formación académica. As prácticas favorecen a adquisición de competen
cias para o exercicio de futuras actividades profesionais polo que favorecen a súa empregabilidade.
Sempre contan coa supervisión dun/ha docente da facultade e cun/ha titor/a profesional. Trátase de
prácticas voluntarias, escollidas polo propio/a alumno/a: incluso vós mesmos/as podedes propor
empresas en que queirades facer prácticas e coas que a UDC podería asinar un convenio para tal fin.
Cómpre ter superado o 50% dos créditos do grao (incluída a formación básica).

•

Para calquera dúbida ou asesoramento que necesitedes ao longo dos vindeiros catre anos non
dubidedes en consultala coa persoa responsable do PLAN DE ACCIÓN TITORIAL Este programa ten
como obxectivo precisamente garantir que o alumnado da facultade escolle a mellor oferta
formativa, ao mesmo tempo que pode participar mediante propostas a mellorar a calidade do noso
título.
Persoa responsable:

Estefanía Calo García

estefania.calo@udc.ga1

Cristina Rodríguez

Fundación Paideia
Praza María Pita, 17
Tifo: 981 226 777
sve@paideia.es
www.paideia.es

Ademais, non vos esquezades de participar na vida académica da facultade. Ao longo do curso, o
persoal docente programa moitas actividades culturais e intelectuais ás que estades convidados/as.
Sen dúbida, a vosa colaboración é indispensable para a creación dun ambiente intelectual.

