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CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA ANY 2010

Destinatàries i Destinataris :

Empleades i empleats públics que estiguen en situació de servei actiu en
el moment d’iniciar-se l’acció formativa, independentment del tipus de
contracte amb l’Administració (funcionari, estatutari, laboral fix o
temporal).

Certificació:

L’assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d’un 15%
d’absència), dóna dret al corresponent certificat, homologat per l’IVAP.

Condicions de participació:

- Els cursos estan oberts a tots els empleades i empleats de l’àrea pública
universitària (PAS)
- No es pot participar en més d’un curs, llevat que en els cursos
sol·licitats hi haguera menys peticions que places ofertes.

Documentació:

- Fitxa d’inscripció (escriu amb lletres d’impremta o majúscules i clares)
- Fotocòpia de la capçalera d’una nòmina del 2010
- Fotocòpia del DNI

Inscripció:

S’ha d’omplir la fitxa d’inscripció i lliurar-la personalment a la Secció
Sindical de CCOO de la UPV.
La fitxa d’inscripció es troba a la nostra web: http//www.ccoo.upv.es
( Formació -Cursos de Comissions Obreres) i també a la Secció Sindical.
- Cal escriure els cursos que es demanen per ordre de preferència.
- Termini d’inscripció: del 22 d’abril al 30 de maig
- Publicació de la llista provisional d’admesos i llista d’espera: 1 de juny
- Renúncies: dies 2 i 3 de juny (S’hauran de fer per e-mail :
ccoo@upvnet.upv.es)

-Publicació de la llista definitiva d’admesos: dia 4 de juny
Les persones que no renuncien en termini i no assistisquen al curs,
seran sancionades amb la no adjudicació de cursos en el pla de formació
del any següent.

Cursos (hores, dates, horaris, lloc de realització)
L'Espai Europeu d'Educació Superior en la Universitat (15 hores)
Del 7 al 14 de juny. De 16 a 19. hores, de dilluns a dijous.
El Treball en equip: El Lideratge, Les Tècniques de Negociació i la
Resolució de Conflictes
Del 16 al 29 de juny. De 16 a 19 hores de dilluns a dijous (els dos
últims dies de 16 a 19.30 hores)
Legislació Universitària. (25 hores)
Del 30 de juny al 13 de juliol. De 16 a 19 hores de dilluns a dijous (els
dos últims dies de 16 a 19.30 hores.)
Tots els cursos s’impartiran en el aula B7 del edifici 1G (ETSI
Informàtica)
Més informació a la Secció Sindical de CCOO o cridant a l’extensió
77040

