Estudiant en pràctiques per a
recursos d’aprenentatge
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món,
que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de
la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del
coneixement.

La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta
d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement
i la recerca de frontera en societat del coneixement.
Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una
formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i
contribuir al progrés de la societat.
La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques l’equip de
serveis de la biblioteca per a l'aprenentatge de la UOC

Funcions:
Formar part de l’equip de suport al professorat en la selecció i difusió de fonts
d’informació especialitzades per a cada assignatura i en els processos de
producció dels recursos d’aprenentatge de la UOC, que inclouen tasques de
gestió i control editorial.
La duració de les pràctiques serà de 17/09/2018 a 30/06/2019 a mitja jornada
de dilluns a divendres, en horari de matí. S’ofereix un ajut a l’estudi marcat per
la universitat d’origen.
El centre de pràctiques serà la seu del 22@, Rambla Poblenou 156, Barcelona.
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● Competències transversals: Capacitat de comunicació en llengua
estrangera (anglès), comunicació escrita i oral mitjançant la Xarxa.,
capacitat d'ús i aplicació de les TIC en els àmbits acadèmic i
professional, orientació a la qualitat.
● Competències específiques: Identificació, avaluació i validació
d'informació, documents i les seves fonts, elaboració i aplicació de
criteris de reunió, selecció, adquisició i supressió de documents,
organització i estructuració de les dades relatives a la descripció de
documents i les seves col·leccions, aplicació de les tecnologies de la
informació a la gestió d'informació i coneixement en l'organització,
aplicació de programes i components informàtics a productes, serveis i
sistemes d'informació, disseny de productes, serveis i sistemes
d'informació.

Sol·licituds:
És imprescindible enviar el currículum a coopedu@uoc.edu indicant el títol de
les pràctiques.
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