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RESOLUCIÓ de 25 de febrer del 2021, de la Universitat 
Politècnica de València, per la qual es publica el pla d’es-
tudis del Màster en Estudis de la Ciència, la Tecnologia i 
la Innovació (màster conjunt de la Universitat d’Oviedo, 
la Universitat de Salamanca i la Universitat Politècnica 
de València). [2021/2369]

RESOLUCIÓN  de 25 de febrero de 2021, de la Universi-
tat Politècnica de València, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación. (Máster conjunto por la Universi-
dad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Univer-
sitat Politècnica de València). [2021/2369]

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de 
Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de 
la Comunidad Autónoma de Valencia, y establecido el carácter oficial 
del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 
2019 (publicado en el BOE de 17.12.2019).

Este rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la 
redacción dada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, 
ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación por la Universidad de Oviedo, la Universidad 
de Salamanca y la Universitat Politècnica de València.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará 
estructurado conforme figura en el anexo de la misma.

Valencia, 25 de febrero de 2021.– El rector: Francisco José Mora 
Mas.

ANEXO
Universitat Politècnica de València

Plan de estudios conducente al título de: Máster Universitario en 
Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad 
de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Universitat Politècnica de 
València.

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia:

Tipo de Materia Créditos ECTS
Obligatorias 24
Optativas 24
Prácticas externas 0
Trabajo fin de máster 12

Total 60

Organización del plan de estudios por módulos y materias:

ECTS
Módulo Módulo Materia ECTS

Materia Carácter

24 Módulo 1

Perspectiva histórica de 
los estudios sobre ciencia, 
tecnología e innovación

6 Obligatorio

Nuevas perspectivas en 
los estudios sobre ciencia, 
tecnología e innovación 

6 Obligatorio

Herramientas para los estudios 
sobre ciencia, tecnología e 
innovación

6 Obligatorio

Herramientas conceptuales y 
metodológicas 6 Obligatorio

Una vegada obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell 
d’Universitats, amb l’informe previ favorable de l’Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, així com l’autorització de la 
Comunitat Autònoma Valenciana, i establit el caràcter oficial del títol 
per l’Acord del Consell de Ministres del 29 de novembre de 2019 
(publicat en el BOE del 17 de desembre de 2019),

Aquest rectorat, de conformitat amb el que disposa l’article 35 de la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció 
donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifi-
ca la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats , ha resolt 
publicar el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol oficial de Màster 
Universitari en Estudis de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de 
la Universitat d’Oviedo, la Universitat de Salamanca i la Universitat 
Politècnica de València.

El pla d’estudis a què es refereix aquesta Resolució queda estructu-
rat de la manera que figura en l’annex d’aquesta.

València, 25 de febrer de 2021.– El rector: Francisco José Mora 
Mas.

ANNEX
Universitat Politècnica de València

Pla d’estudis conduent al títol de: Màster Universitari en Estudis de 
la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de la Universitat d’Oviedo, la 
Universitat de Salamanca i la Universitat Politècnica de València

 
Branca de coneixement: Arts i Humanitats

Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 24
Optatives 24
Pràctiques externes 0
Treball de fi de màster 12

Total 60

Organització del pla d’estudis per mòduls i matèries:

ECTS
Mòdul Mòdul Matèria ECTS

Matèria Caràcter

24 Mòdul 1

Perspectiva històrica dels 
estudis sobre ciència, 
tecnologia i innovació

6 Obligatori

Noves perspectives en 
els estudis sobre ciència, 
tecnologia i innovació 

6 Obligatori

Eines per als estudis 
sobre ciència, tecnologia i 
innovació

6 Obligatori

Eines conceptuals i 
metodològiques 6 Obligatori



24 Módulo 2

Conceptos y dimensiones de la 
cultura científica 6 Optativo

Medida y promoción de la 
cultura científica 6 Optativo

Comunicación social de la 
ciencia 6 Optativo

Instrumentos para la promoción 
de la cultura científica 6 Optativo

Investigación en cultura 
científica: estudio de casos 6 Optativo

Género y cultura científica 6 Optativo

Prácticas externas 
(especialidad cultura 
científica) 

6 Optativo

Sistemas de innovación  6 Optativo

Ética e innovación 6 Optativo

Cultura de la innovación 6 Optativo

Innovación tecnológica y más 
allá: estrategias de innovación 
en sectores no convencionales

6 Optativo

Emprendimiento 6 Optativo

Innovación y empresa  6 Optativo

Prácticas externas 
(especialidad en estudios sobre 
innovación) 

6 Optativo

Modelos de participación 
ciudadana en ciencia y 
tecnología 

6 Optativo

Modelos de políticas de ciencia 
y tecnología en el mundo 6 Optativo

Gestión de la ciencia y la 
tecnología 6 Optativo

Investigación responsable y 
colaborativa 6 Optativo

Impacto social, sostenibilidad 
y políticas de gestión de riesgo 6 Optativo

Retos sociales de la ciencia y 
tecnología de frontera 6 Optativo

Prácticas externas 
(especialidad en políticas y 
participación ciudadana en 
ciencia y tecnología) 

6 Optativo

12 Módulo 3 TFM 12 Trabajo fin 
de máster

Para ampliar información acerca de este plan de estudios se puede 
acudir a la página Web de la Universitat Politècnica de València: 

http//www.upv.es

24 Mòdul 2

Conceptes i dimensions de la 
cultura científica 6 Optatiu

Mesura i promoció de la 
cultura científica 6 Optatiu

Comunicació social de la 
ciència 6 Optatiu

Instruments per a la promoció 
de la cultura científica 6 Optatiu

Recerca en cultura científica: 
estudi de casos 6 Optatiu

Gènere i cultura científica 6 Optatiu

Pràctiques externes 
(especialitat en cultura 
científica) 

6 Optatiu

Sistemes d’innovació  6 Optatiu

Ètica i innovació 6 Optatiu

Cultura de la innovació 6 Optatiu

Innovació tecnològica i més 
enllà: estratègies d’innovació 
en sectors no convencionals

6 Optatiu

Emprenedoria 6 Optatiu

Innovació i empresa  6 Optatiu

Pràctiques externes 
(especialitat en estudis sobre 
innovació) 

6 Optatiu

Models de participació 
ciutadana en ciència i 
tecnologia 

6 Optatiu

Models de polítiques de 
ciència i tecnologia en el món 6 Optatiu

Gestió de la ciència i la 
tecnologia 6 Optatiu

Investigació responsable i 
col·laborativa 6 Optatiu

Impacte social, sostenibilitat i 
polítiques de gestió del risc 6 Optatiu

Reptes socials de la ciència i 
tecnologia de frontera 6 Optatiu

Pràctiques externes 
(especialitat en polítiques 
i participació ciutadana en 
ciència i tecnologia) 

6 Optatiu

12 Mòdul 3 TFM 12 Treball de 
fi de màster

Per a ampliar informació sobre aquest pla d’estudis es pot acudir a 
la pàgina web de la Universitat Politècnica de València: 

http//www.upv.es
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