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Conveni
Convenio

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Escola Superior d’Art 
de la Reunió per a intercanviar estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Escuela Superior 
de Arte de la Reunión para el intercambio de 
estudiantes 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’agència estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques per a 
realitzar activitats de divulgació científica

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para la realización de actividades de divulgación 
científica 

Conveni específic entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Tecnològica de Xile (INACAP) 
per a realitzar el curs: Workshop Design Thinking
Convenio específico entre la Universitat Politèc
nica de València y la Universidad Tecnológica 
de Chile (INACAP) para la realización del curso: 
Workshop Design Thinking

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el Centre Superior 
d’Investigació en Salut Pública per a establir la 
participació d’ambdues en matèria de realització 
de tesis doctorals i treballs final de màster oficial

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública para establecer la 
participación de ambas en materia de realización 
de tesis doctorales y trabajos fin de máster 
oficial 

Tipus de conveni
Tipo de convenio

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes 

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació reglada

Formación reglada

Objecte del conveni
Objeto del convenio

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de la Facultat de Belles Arts 
i de l’Escola Superior d’Art de la Reunió
Definir los términos de colaboración 
para el establecimiento de un programa 
de intercambio de estudiantes de la 
Facultad de Bellas Artes y de la Escuela 
Superior de Arte de la Reunión 

Establir un marc de col·laboració per a 
desenvolupar actuacions per a l’impuls i 
el foment de la cultura científica entre els 
ciutadans (intercanvi, promoció i difusió 
de continguts audiovisuals mitjançant la 
cessió de drets de reproducció)
Establecer un marco de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones para el 
im  pul so y fomento de Ia cultura científica 
en tre los ciudadanos (intercambio, pro
mo ción y difusión de contenidos audio
visuales mediante la cesión de dere chos 
de reproducción)

Definir els termes de col·laboració per 
a realitzar el curs Workshop Design 
Thinking, de 25 hores de durada
Definición de los términos de colaboración 
para la realización del curso Workshop 
Design Thinking, de 25 horas de duración

Establir un marc d’actuació per a col·labo
rar per tal de reforçar la formació dels 
estu diants de la Universitat en les àrees 
operatives d’aquesta relacionades amb 
els ensenyaments de màsters oficials i de 
programes de doctorat
Establecimiento de un marco de actua
ción pa ra la colaboración a fin de reforzar 
la formación de los estudiantes de la 
Univer sitat en las áreas operativas de la 
mis ma relacionadas con las enseñanzas 
de Másteres Oficiales y de Programas de 
Doctorado

Signatura
Firma

17.01.12 

24.01.12 

15.03.12 

04.05.12 

CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Y DEPOSITADOS EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSITAT 
DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ANTERIOR 
NÚMERO DEL BOUPV

CONVENIS SIGNATS PER LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I DIPOSITATS A LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DES 
DE LA PUBLICACIÓ DE L’ANTERIOR NÚMERO 
DEL BOUPV
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Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Tecnologies per a la Salut entre l’empresa Indra 
Sistemas, SA, i la Universitat Politècnica de 
València per a renovar la Càtedra Tecnologies 
per a la Salut
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Tecnologías para la Salud entre la empresa 
Indra Sistemas, SA, y la Universitat Politècnica 
de València para renovar la Cátedra Tecnologías 
para la Salud 

Addenda al conveni de prestació de serveis 
postals i telegràfics núm. 46001168 subscrit 
entre Correos i la Universitat Politècnica de 
València amb data 1 de gener de 2012
Adenda al convenio de prestación de servicios 
postales y telegráficos nº 46001168 suscrito 
entre Correos y Universitat Politècnica de 
València en fecha 1 de enero de 2012 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el Col·legi Oficial 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de València 
per a crear l’Aula Arquitectura Tècnica del 
CAATV València

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia 
para la creación del Aula Arquitectura Técnica 
del CAATV Valencia 

Conveni de cooperació interuniversitari 
per a impartir un programa de Doctorat en 
Matemàtiques entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València

Convenio de cooperación interuniversitario para 
la impartición de un programa de Doctorado en 
Matemáticas entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Conselleria d’Educació, 

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de 
empresa

Prestació de serveis

Prestación de servicios

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de 
empresa 

Formació reglada

Formación reglada

Gestió administrativa

Renovar durant un any la Càtedra 
Tecnologies per a la Salut per tal de 
promocionar l’ús i el desenvolupament 
de les tecnologies de la informació en 
l’àmbit de la salut
Renovación durante un año de la 
Cátedra Tecnologías para la Salud con el 
fin de promocionar el uso y desarrollo de 
las tecnologías de la información en el 
ámbito de la salud 

Ampliar i fer novació dels annexos de 
serveis del conveni signat el dia 1 de 
gener de 2012

Ampliación y novación de los anexos de 
servicios del convenio firmado el 1 de 
enero de 2012 

Crear l’Aula Arquitectura Tècnica amb 
seu a l’ETSE de l’Edificació amb la 
finalitat de promocionar i desenvolupar 
activitats, actes institucionals, etc., 
així com donar suport a la formació 
dels futurs professionals i dels que es 
troben en actiu, i facilitarne la formació 
permanent
Creación del Aula Arquitectura Técnica 
con sede en la ETSI de la Edificación con 
la finalidad de la promoción y desarrollo 
de actividades, actos institucionales, etc., 
así como el apoyo de la formación de 
los futuros profesionales y de los que 
se encuentran en activo, facilitando la 
formación permanente de los mismos

Realitzar conjuntament un programa 
de Doctorat en Matemàtiques acreditat 
mitjançant un títol oficial de doctor/a 
amb la denominació que consta al 
Registre d’Universitats, Centres i Títols, 
d’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 
28 de gener
Realización conjunta de un programa de 
Doctorado en Matemáticas acreditado 
mediante un título oficial de doctor/a 
con la denominación que figure en 
el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos conforme al Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero 

Col·laborar per a gestionar i fer funcionar 
un programa d’alt rendiment acadèmic 

30.05.12 

01.06.12 

06.06.12 

11.06.12 
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Formació i Ocupació de la Generalitat per a 
realitzar actuacions del programa d’alt rendiment 
acadèmic (ARA) – 12
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo de la Generalitat 
para la realización de actuaciones del programa 
de alto rendimiento académico (ARA) – 12 

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Prosegur entre Prosegur, Pegvalencia i la 
Universitat Politècnica de València per a renovar 
la Càtedra Prosegur
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Prosegur entre  Prosegur,  Pegvalencia y la 
Universitat Politècnica de València para la 
renovación de la Cátedra Prosegur 

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i Telefónica, SA, per a renovar la 
Càtedra Telefónica Tecnologies per a la Innovació 
Social i Ambiental
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y Telefónica, SA, para la 
renovación de la Cátedra Telefónica Tecnologías 
para la Innovación Social y Ambiental 

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i les universitats del consorci per a desenvolupar 
el projecte LLP Erasmus Innovation Competencies 
Development ref. No. 518132llp12011
ERASMUSFEXI
Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y las universidades del consorcio para el 
desarrollo del proyecto LLP Erasmus Innovation 
Competencies Development ref. No. 518132llp
12011ERASMUSFEXI 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’empresa Fulton per a 
renovar la Càtedra Fulton
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa Fulton para 
la renovación de la Cátedra Fulton 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Ingeniería de Presas, 
SL, per a instal·lar la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València e Ingeniería de Presas, 

Gestión administrativa

Marc

Marco 

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de 
empresa 

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga
ción y transferencia de 
tecnología

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de 
empresa 

Cessió d’espais

Cesión de espacios

destinat als estudiants universitaris que 
acrediten millors aptituds

Colaboración para la gestión y 
funcionamiento de un programa de alto 
rendimiento académico destinado a los 
estudiantes universitarios que acrediten 
mejores aptitudes 

Renovar la Càtedra SEUR creada en el 
conveni signat el 7 de febrer de 2011 
des del dia 1 de gener de 2012 fins al 30 
d’abril de 2014
Renovación de la Cátedra SEUR creada 
en el convenio firmado el 7 de febrero 
de 2011 desde el día 1 de enero de 2012 
hasta el 30 de abril de 2014 

Renovar el conveni específic signat el 23 
de maig de 2005 en què es va crear la 
càtedra per a l’anualitat 2012

Renovar el convenio específico firmado 
el 23 de mayo de 2005 en el que se creó 
la Cátedra para la anualidad 2012 

Establir les condicions per al 
desenvolupament del projecte

Establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del proyecto 

Renovar la Càtedra Fulton amb seu a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
durant un any
Renovación de la Cátedra Fulton con 
sede en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura durante un año 

Establir un marc d’actuació per a realitzar 
activitats de formació de personal, 
investigació científica i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les 
condicions que regiran la cessió d’ús 
temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de actua
ción para la realización de actividades 

11.06.12 

25.06.12 

26.06.12 

27.06.12 

05.07.12 

12.07.12 
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SL, para la instalación de dicha empresa en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Titania Servicios 
Tecnológicos, SL, per a instal·lar la dita empresa 
a la Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Titania Servicios 
Tecnológicos, SL, para la instalación de 
dicha empresa en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación 

Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i l’agència 
estatal Consell Superior d’Investigacions 
Científiques per a desenvolupar programes de 
doctorat

Convenio específico de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para el desarrollo de programas de 
doctorado 

Conveni de col·laboració interinstitucional entre 
la Universitat Politècnica de València i Singular 
Products, SL, per a usar la plataforma a Internet 
<www.singularwine.com>

Convenio de colaboración interinstitucional entre 
la Universitat Politècnica de València y Singular 
Products, SL, para el uso de la plataforma en 
Internet <www.singularwine.com> 

Addenda al conveni de creació de la Càtedra DKV 
d’Art i Salut entre l’empresa DKV Assegurances 
i la Universitat Politècnica de València per a 
renovar la Càtedra DKV d’Art i Salut

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Formació reglada

Formación reglada

Cessió de béns

Cesión de bienes 

Càtedra i aula d’em
presa

de formación de personal, investigación 
cien tífica y desarrollo tecnológico, así 
como el establecimiento de las condi
ciones que van a regir la cesión de uso 
tem poral de espacios e instalaciones en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación

Establir un marc d’actuació per a realitzar 
activitats de formació de personal, 
investigació científica i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les 
condicions que regiran la cessió d’ús 
temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de ac
tuación para la realización de actividades 
de formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión de 
uso temporal de espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Establir un marc d’actuació en el 
desenvolupament de programes de 
doctorat en centres o instituts del 
CSIC, per tal de reforçar la formació de 
l’alumnat de la Universitat en les àrees 
relacionades amb els dits programes
Establecimiento de un marco de 
actuación en el desarrollo de Programas 
de Doctorado en centros o institutos del 
CSIC, a fin de reforzar la formación del 
alumnado de la Universitat en las áreas 
relacionadas con dichos programas 

Cedir la plataforma a Internet <www.
singularwine.com> exclusivament per a 
usos docents de les assignatures de la 
titulació oficial en Enologia que imparteix 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agronòmica i del Medi Natural
Cesión de la plataforma en In
ternet <www.singularwine.com> ex
clusivamente para usos docentes de las 
asignaturas de la titulación oficial en 
Enología que imparte la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural

Renovar la Càtedra DKV d’Art i Salut per 
un any, amb la finalitat de desenvolupar 
activitats docents, de promoció i 
integració que afavorisquen la producció 

12.07.12 

20.07.12 

25.07.12 
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Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
DKV de Arte y Salud entre la empresa DKV 
Seguros y la Universitat Politècnica de València 
para la renovación de la Cátedra DKV de Arte y 
Salud 

Acord de col·laboració per a desenvolupar el 
projecte Models de competitivitat en les pimes, 
entre la Universitat d’Almeria, la Universitat 
de Huelva, la Universitat de Salamanca i la 
Universitat Politècnica de València

Acuerdo de colaboración para el desarrollo 
del proyecto Modelos de competitividad en 
las PYMES, entre la Universidad de Almería, 
la Universidad de Huelva, la Universidad de 
Salamanca y la Universitat Politècnica de 
València 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Balmart Sistemas 
Electrónicos y de Comunicaciones, SL, per a 
instal·lar la dita empresa a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Balmart Sistemas 
Electrónicos y de Comunicaciones, SL, para 
la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’empresa Everis per a 
crear l’Aula Foment de l’Ocupabilitat en el sector 
de les TIC

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa Everis para la 
creación del  Aula Fomento de la Empleabilidad 
en el sector de las TIC 

Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Cátedra y aula de 
empresa 

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investi
gación y transferencia 
de tecnología

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de 
empresa

Gestió administrativa

en investigació artística dels estudiants 
de la Facultat de Belles Arts 
Renovación de la Cátedra DKV de Arte 
y Salud por un año cuya finalidad es el 
desarrollo de actividades docentes, de 
promoción e integración que favorezcan 
la producción en investigación artística 
de los estudiantes de la Facultad de 
Bellas Artes 

Establir els compromisos d’activitat 
conjunta en el projecte Models de 
competitivitat de les pimes, de les 
condicions de desenvolupament 
d’aquest i de l’execució del programa 
d’activitats
Establecimiento de los compromisos 
de actividad conjunta en el proyecto 
Modelos de competitividad de las 
PYMES, de las condiciones de desarrollo 
del mismo y de la ejecución del programa 
de actividades 

Establir un marc d’actuació per a 
realitzar activitats de formació de 
personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal d’espais i 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de actuación 
para la realización de actividades de 
formación de personal, de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión de 
uso temporal de espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Crear l’Aula Foment de l’Ocupabilitat en 
el Sector de les TIC amb seu principal 
a l’ETSE Informàtica amb la finalitat de 
promocionar i desenvolupar activitats 
que faciliten l’ocupabilitat de l’alumnat
Creación del Aula Fomento de la 
Empleabilidad en el Sector de las TIC con 
sede principal en la ETSI Informática con 
la finalidad de promocionar y desarrollar 
actividades que faciliten la empleabilidad 
de los alumnos 

Participar la Universitat en la fase 
d’acreditació del Programa de Suport 

26.07.12 

27.07.12 

27.07.12 

27.07.12 
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Acreditación, l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva i la Universitat Politècnica de València 
per al programa DOCENTIA
Adenda al convenio de colaboración entre la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, la Agència Valenciana d’Avaluació 
i Prospectiva y la Universitat Politècnica de 
València para el programa DOCENTIA 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i la Cooperativa Agrícola Industrial 
Victoria R.L. per a realitzar pràctiques d’estudiants 
del Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Cooperativa Agrícola Industrial 
Victoria R.L. para la realización de prácticas 
de estudiantes del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i la Fundació STRO per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Fundación STRO para la 
realización de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Institut d’Estudis Socials i Culturals Pensar 
per a realitzar pràctiques d’estudiants del Màster 
Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y el Instituto de Estudios Sociales y 
Culturales Pensar para la realización de prácticas 
de estudiantes del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo 

Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i 
la Universitat Politècnica de València

Adenda al convenio de colaboración entre la 
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva y 
la Universitat Politècnica de València 

Conveni de col·laboració per a seguir l’aplicació 
de l’ordenança reguladora d’obres d’edificació i 
activitats de l’Ajuntament de València i constituir 
el Consell Permanent de Qualitat

Gestión administrativa

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Gestió administrativa

a l’Avaluació de l’Activitat Docent del 
Professorat Universitari (DOCENTIA)

Participación de la Universitat en la 
fase de acreditación del Programa de 
Apoyo a la Evaluación de la Actividad 
Docente del Profesorado Universitario 
(DOCENTIA) 

Rebre un alumne per a realitzar les 
pràctiques del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament 

Recepción de un alumno para la 
realización de las prácticas del Máster 
Universitario en Cooperación al 
Desarrollo 

Rebre un alumne per a realitzar les 
pràctiques del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament 

Recepción de un alumno para la 
realización de las prácticas del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo

Rebre un alumne per a realitzar les 
pràctiques del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament 

Recepción de un alumno para la 
realización de las prácticas del Máster 
Universitario en Cooperación al 
Desarrollo

Modificar les condicions econòmiques 
del conveni signat el 5 d’octubre de 
2009 per a avaluar la convocatòria 
d’ajudes per a projectes de noves línies 
d’investigació multidisciplinàries
Modificación de las condiciones econó
micas del convenio firmado el 5 de octu bre 
de 2009 para la evaluación de la convo
catoria de ayudas para proyectos de nuevas 
líneas de investigación multidisciplinares

Participació de la Universitat a través de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
en el Consell Permanent de Qualitat de 
l’Ajuntament de València

30.07.12 

06.08.12 

29.08.12 

15.09.12 

19.09.12 

19.09.12 



BOUPV
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

66
01/2013

75

Convenio de colaboración para el seguimiento 
de la aplicación de la ordenanza reguladora 
de obras de edificación y actividades del 
Ayuntamiento de Valencia y constitución del 
Consejo Permanente de Calidad 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i l’associació Comunitat 
Valenciana Business Angels Network per a cedir 
gratuïtament espais a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Asociación 
Comunitat Valenciana Business Angels Network 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación 

Acord específic entre la Universitat de València, la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat 
Miguel Hernández per a distribuir la subvenció 
del Campus Habitat 5U

Acuerdo específico entre la Universitat de 
València, la Universitat Politècnica de València, la 
Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I y 
la Universidad Miguel Hernández para distribuir 
la subvención del Campus Habitat 5U 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Associació d’Educació i 
Comunicació la Cuculmeca per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Asociación de Educación y 
Comunicación la Cuculmeca para la realización 
de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Associació d’Educació i 
Comunicació la Cuculmeca per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament

Gestión administrativa

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Pràctiques d’estudiants

Participación de la Universitat a través de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
en el Consejo Permanente de Calidad del 
Ayuntamiento de Valencia 

Establir un marc d’actuació per a rea
litzar activitats de formació de per
sonal, d’investigació científica i desen
volupament tecnològic, així com establir 
les condicions que regiran la cessió d’ús 
temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de actuación 
para la realización de actividades de 
formación de personal, de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión de 
uso temporal de espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Fixar la distribució dels fons procedents 
de la subvenció atorgada pel Ministeri 
d’Educació, per l’Orde de 10 d’octubre 
de 2011, per la qual es dicta la resolució 
del Programa Campus de l’Excel·lència 
Internacional, convocatòria CEI 2011 del 
subprograma d’Enfortiment 
Fijar la distribución de los fondos 
procedentes de la subvención otorgada 
por el Ministerio de Educación, por la 
Orden de 10 de octubre de 2011, por la 
que se dicta la Resolución del Programa 
Campus de la Excelencia Internacional, 
Convocatoria CEI 2011 del Subprograma 
de Fortalecimiento 

Rebre un alumne per a realitzar les 
pràctiques del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament

Recepción de un alumno para la rea
lización de las prácticas del Máster 
Uni versitario en Cooperación al 
Desarrollo 

Establir les condicions per a realitzar pràc
tiques d’alumnes del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament

20.09.12 

24.09.12 

27.09.12 

27.09.12 
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Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Asociación de Educación y 
Comunicación la Cuculmeca para la realización 
de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Municipis Sostenibles entre la Xarxa de Municipis 
Valencians cap a la Sostenibilitat i la Universitat 
Politècnica de València per a renovar la Càtedra 
Municipis Sostenibles
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Municipios Sostenibles entre la Red de Municipios 
Valencianos hacia la Sostenibilidad y la Universitat 
Politècnica de València para la renovación de la 
Cátedra Municipios Sostenibles 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Federació de Pàdel de 
la Comunitat Valenciana per a organitzar cursos 
d’iniciació i perfeccionament de pàdel
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Federación de Pádel 
de la Comunitat Valenciana para la organización 
de cursos de iniciación y perfeccionamiento de 
pádel 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i Chabaka, xarxa d’associacions del 
nord del Marroc per al desenvolupament i la 
solidaritat, per a realitzar pràctiques del Màster 
Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y Chabaka, red de asociaciones 
del norte de Marruecos para el desarrollo y la 
solidaridad, para la realización de prácticas 
del Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo 

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i 
l’Escola Superior Politècnica Agropecuària de 
Manabí Manuel Félix López

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí Manuel Félix López 

Memoràndum d’entesa entre la Universitat 
Politècnica de València i l’EmbryRiddle 
Aeronautical University

Prácticas de estudiantes

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de em
presa

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Marc

Marco

Marc

Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de alumnos 
del Máster Universitario en Cooperación 
al Desarrollo 

Establir les condicions per a renovar la 
Càtedra Municipis Sostenibles, signada 
el 4 de maig de 2010, per un any

Establecimiento de las condiciones para 
la renovación de la Cátedra Municipios 
Sostenibles, firmada el 4 de mayo de 
2010, durante el periodo de un año 

Establir els termes de col·laboració per 
al desenvolupament al Servei d’Esports 
de la Universitat de cursos d’iniciació i 
perfeccionament de pàdel
Establecimiento de los términos de 
colaboración para el desarrollo en el 
Servicio de Deportes de la Universitat de 
cursos de iniciación y perfeccionamiento 
de pádel 

Establir les condicions per a realitzar pràc
tiques d’alumnes del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament

Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de alumnos 
del Máster Universitario en Cooperación 
al Desarrollo 

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura en general 
dins de les àrees en què ambdues tenen 
interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto 

Establir un marc d’actuació per a 
desenvolupar activitats d’intercanvi 
de professors i estudiants, activitats 
d’investigació i coordinació de 

27.09.12 

01.10.12 

02.10.12 

08.10.12 
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Memorando de entendimiento entre la 
Universitat Politècnica de València y la Embry
Riddle Aeronautical University 

Conveni específic per al curs 20122013 de 
l’acord marc general subscrit entre la Fundació 
Carolina i la Universitat Politècnica de València 
per al Màster Oficial en Conservació del 
Patrimoni Arquitectònic

Convenio específico para el curso 20122013 
del acuerdo marco general suscrito entre la 
Fundación Carolina y la Universitat Politècnica de 
València para el Máster Oficial en Conservación 
del Patrimonio Arquitectónico 

Conveni específic per al curs 20122013 de 
l’acord marc general subscrit entre la Fundació 
Carolina i la Universitat Politècnica de València 
per al Màster en Tecnologia Energètica per al 
Desenvolupament Sostenible

Convenio específico para el curso 20122013 
del acuerdo marco general suscrito entre la 
Fundación Carolina y la Universitat Politècnica de 
València para el Máster en Tecnología Energética 
para el Desarrollo Sostenible

Acord de cotutela de tesi doctoral entre la 
Universitat Transsilvània de Brașov i la Universitat 
Politècnica de València
Acuerdo de cotutela de tesis doctoral entre la 
Transylvania University of Brasov y la Universitat 
Politècnica de València

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Associació Tecuilcan per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Asociación Tecuilcan para la 

Marco

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

programes d’estiu a l’estranger per a 
grups d’estudiants
Establecimiento de un marco de actua
ción para el desarrollo de actividades 
de intercambio de profesores y 
estudiantes, actividades de investigación 
y coordinación de programas de 
verano en el extranjero para grupos de 
estudiantes 

Establir les condicions per a la 
convocatòria de dues beques 
d’especialització professional a Espanya 
per la Fundació Carolina en l’àrea 
d’Humanitats: Cultura, Arts, Llengua i 
Història, dins del programa de formació 
(beques de postgrau)
Establecimiento de las condiciones 
para la convocatoria de dos becas de 
especialización profesional en España 
por parte de la Fundación Carolina en 
el área de Humanidades: Cultura, Artes, 
Lengua e Historia, dentro del programa 
de formación (becas de postgrado) 

Establir les condicions per a la 
convocatòria de tres beques 
d’especialització professional a Espanya 
per la Fundació Carolina en l’àrea 
d’Energia i Subministrament Energètic 
Sostenible, dins del programa de 
formació (beques de postgrau)
Establecimiento de las condiciones 
para la convocatoria de tres becas de 
especialización profesional en España 
por parte de la Fundación Carolina en el 
área de Energía y Suministro Energético 
Sostenible, dentro del programa de 
formación (becas de postgrado) 

Establir les condicions per a la cotutela 
d’una tesi doctoral en l’àrea de 
coneixement d’Enginyeria Mecànica
Establecimiento de las condiciones para 
la cotutela de una tesis doctoral en el 
área de conocimiento de Ingeniería 
Mecánica 

Establir les condicions per a realitzar 
pràctiques d’alumnes

Establecimiento de las condiciones para la 
realización de prácticas de alumnos 

10.10.12 

10.10.12 

10.10.12 

11.10.12 

15.10.12 
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realización de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Expert Logistics, SL, per 
a instal·lar la dita empresa a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Expert Logistics, SL, 
para la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Nuclein Biotech, SL, per 
a instal·lar la dita empresa a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Nuclein Biotech, SL, 
para la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Secretaria General 
d’Universitats pel qual es formalitza l’encàrrec 
de gestió per a l’avaluar la investigació del 
professorat contractat permanent

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Secretaría General 
de Universidades por el que se formaliza la 
encomienda de gestión para la evaluación de 
la investigación de los profesores contratados 
permanentes 

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Establir un marc d’actuació per a realitzar 
activitats de formació de personal, 
investigació científica i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les 
condicions que regiran la cessió d’ús 
temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la realización de 
actividades de formación de personal, 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como el establecimiento 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Establir un marc d’actuació per a realitzar 
activitats de formació de personal, 
investigació científica i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les 
condicions que regiran la cessió d’ús 
temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la realización de 
actividades de formación de personal, 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como el establecimiento 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Formalitzar l’encàrrec de gestió que 
la Universitat Politècnica de València 
realitza a la Secretaria General 
d’Universitats, amb l’objecte que en 
les convocatòries de la dita universitat 
per al reconeixement de l’activitat 
investigadora del professorat contractat 
permanent se sol·licite de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora la intervenció tècnica dels 
seus comitès assessors 
Formalizar la encomienda de gestión 
que la Universitat Politècnica de 
València realiza a la Secretaría General 
de Universidades, al objeto de que en 
las convocatorias de dicha universidad 
para el reconocimiento de la actividad 

18.10.12

18.10.12 

19.10.12 
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Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i el centre missioner d’educació 
popular CEMPADIS, per a realitzar pràctiques 
d’estudiants del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y el Centro misionero de educación 
popular CEMPADIS, para la realización de 
prácticas de estudiantes del Máster Universitario 
en Cooperación al Desarrollo 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i Tesâi Reka Paraguai per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y Tesâi Reka Paraguay para la 
realización de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Conveni entre la Universitat de Múrcia i la 
Universitat Politècnica de València per a 
col·laborar en el programa de doctorat Gestió 
de la Informació i de la Comunicació en les 
Organitzacions

Convenio entre la Universidad de Murcia y 
la Universitat Politècnica de València para 
colaborar en el programa de doctorado Gestión 
de la Información y de la Comunicación en las 
Organizaciones 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Mayor 
(Santiago de Xile) per a  intercanviar estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Mayor 
(Santiago de Chile) para el intercambio de 
estudiantes 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València, la Universitat de Lorena 
i la Universitat del South Bank de Londres per 
a gestionar el programa internacional MSc Food 
Management and Safety (Mestratge de Gestió i 
Seguretat Alimentària)

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Formació reglada

Formación reglada

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Formació reglada

investigadora del profesorado contra
tado permanente se recabe de la Comi
sión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora  la intervención técnica de 
sus Comités Asesores 

Establir les condicions per a realitzar 
pràctiques d’alumnes

Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de alumnos

 

Determinar les condicions per a 
realitzar pràctiques d’alumnes del 
Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament
Determinación de las condiciones para la 
realización de prácticas de alumnos del 
Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo 

Establir les condicions per a col·laborar 
en la realització del programa de 
doctorat, el desenvolupament del 
qual és responsabilitat de la Facultat 
de Comunicació i Documentació de la 
Universitat de Múrcia
Establecimiento de las condiciones para 
la colaboración en la realización del 
programa de doctorado, cuyo desarrollo 
es responsabilidad de la Facultad de 
Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Murcia 

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau
Definición de los términos de 
colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
estudiantes de Grado 

Establir les condicions per a admetre al 
programa d’alumnes a l’International 
MSc Food Management and Safety, així 
com la seua gestió i garantia de qualitat

20.10.12

22.10.12 

23.10.12 

25.10.12 

29.10.12 
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Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad de 
Lorraine y la London South Bank University para 
la gestión del programa internacional MSc Food 
Management and Safety 

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries de 
la Generalitat Valenciana per a col·laborar en 
programes de doctorat

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de València 
y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agra
rias de la Generalitat Valenciana para colaborar 
en programas de doctorado

Acord de cooperació per al desenvolupament 
del programa Culture de la Comissió Europea 
Participative Art Incubations
Acuerdo de cooperación para el desarrollo 
del programa Culture de la Comisión Europea 
Participative Art Incubations 

Conveni de col·laboració entre la Conferència 
de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) 
i la Universitat Politècnica de València per a 
l’encàrrec de recollida de dades

Convenio de colaboración entre la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) y la Universitat Politècnica de València 
para la encomienda de recogida de datos 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i la Cooperativa Agropecuària i 
Artesanal Unión Quebrada i VallesCauqueva 
Ltda. per a realitzar pràctiques d’estudiants 
del Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Cooperativa Agropecuaria y 
Artesanal Unión Quebrada y VallesCauqueva 
Ltda. para la realización de prácticas de 
estudiantes del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo 

Conveni per a cedir programari entre la 
Universitat Politècnica de València i l’empresa 
Corporación Levantina de Artículos, SL

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia
Innovación, investiga
ción y transferencia 
de tecnología

Prestació de serveis

Prestación de servicios

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Formació no reglada

Establecimiento de las condiciones para 
la admisión al programa de alumnos al 
International MSc Food Management 
and Safety, así como su gestión y 
garantía de calidad 

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar a reforçar la formació dels 
estudiants en les àrees relacionades amb 
el programa de Doctorat en Recursos i 
Tecnologies Agrícoles
Establecimiento de un marco de 
actuación para colaborar en reforzar 
la formación de los estudiantes en las 
áreas relacionadas con el programa de 
Doctorado en Recursos y Tecnologías 
Agrícolas 

Establir les condicions que regeixen la 
participació en el projecte Participative 
Art Incubations
Establecimiento de las condiciones que 
rigen la participación en el proyecto 
Participative Art Incubations 

Establir els termes i les condicions en 
què la Universitat Politècnica de València 
portarà a cap la recollida de dades 
que la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles li encarrega
Establecer los términos y condiciones 
en los que la Universitat Politècnica de 
València llevará a cabo la recogida de 
datos que la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas le 
encomiende

Rebre un alumne per a realitzar les 
pràctiques del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament

Recepción de un alumno para la 
realización de las prácticas del Máster 
Universitario en Cooperación al 
Desarrollo 

Organitzar i desenvolupar conjuntament 
un programa de col·laboració destinat a 
la formació complementària a l’alumnat 
i professorat del cicle de producció en 

29.10.12 

31.10.12 

31.10.12 

04.11.12 
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Convenio para la cesión de software entre la 
Universitat Politècnica de València y la empresa 
Corporación Levantina de Artículos, SL 

Conveni específic de suport docent entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Nacional de Piura per a participar en el Doctorat 
en Ciències Matemàtiques amb titulació de la 
Universitat Nacional de Piura
Convenio específico de apoyo docente entre la 
Universitat Politècnica de València y la Universidad 
Nacional de Piura para la participación en 
el Doctorado en Ciencias Matemáticas con 
titulación de la Universidad Nacional de Piura 

Acord marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Nacional 
de Piura

Acuerdo marco de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional de Piura

Conveni de cooperació educativa entre l’Institut 
Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària 
i Alimentària i la Universitat Politècnica de 
València relatiu a activitats curriculars de grau i 
de postgrau

Convenio de cooperación educativa entre el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria y la Universitat Politècnica 
de València relativo a actividades curriculares de 
grado y de posgrado 

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Rafael Cervera Torres per 
a realitzar el programa de ràdio “Nada Especial”

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Rafael Cervera Torres 
para la realización del programa de radio “Nada 
Especial” 

Formación no reglada

Formació reglada

Formación reglada

Marc

Marco

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

arts gràfiques en el Grau d’Enginyeria en 
Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes
Organizar y desarrollar conjuntamente 
un programa de colaboración destinado 
a la formación complementaria al 
alumnado y profesorado del ciclo de 
producción en artes gráficas en el Grado 
de Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos 

Definir els termes per a enfortir el 
programa de Doctorat en Ciències 
Matemàtiques de la Universitat Nacional 
de Piura

Definición de los términos para el 
fortalecimiento del programa de 
Doctorado en Ciencias Matemáticas de 
la Universidad Nacional de Piura 

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura en general, 
dins de les àrees en què ambdues tenen 
interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general, 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto 

Col·laborar per tal que els estudiants 
puguen complementarne la formació 
mitjançant la realització de pràctiques 
formatives, pràctiques per a treballs final 
de grau i pràctiques per a treballs final 
de màster 
Colaboración en virtud de la cual los 
estudiantes puedan complementar su 
formación mediante la realización de 
prácticas formativas, prácticas para 
trabajos fin de grado y prácticas para 
trabajos fin de máster 

Establir les condicions per a cooperar 
en la realització del programa de ràdio 
“Nada Especial”, així com l’emissió a 
través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Nada Especial”, así 
como su emisión a través de la UPV Radio

05.11.12

05.11.12 

05.11.12 

06.11.12 

06.11.12 
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Acord de col·laboració específic entre la Fundació 
Luis Giménez Lorente i la Universitat Politècnica 
de València per a posar a disposició de la Facultat 
de Belles Arts els fons bibliocalcocartogràfics per 
a fomentar la investigació

Acuerdo de colaboración específico entre la 
Fundación Luis Giménez Lorente y la Universitat 
Politècnica de València para poner a disposición 
de la Facultad de Bellas Artes los fondos 
bibliocalcocartográficos para el fomento de la 
investigación 

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i el 
Col·legi Guadalaviar València per a celebrar la 
Jornada Matemàtica València

Convenio marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y el 
Colegio Guadalaviar Valencia para la celebración 
de la Jornada Matemática Valencia

Acord marc de cooperació interuniversitari 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat de Rijeka (Croàcia)

Acuerdo marco de cooperación interuniversitario 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad de Rijeka 

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València per a 
desenvolupar conjuntament el programa de 
Doctorat en Estadística i Optimització

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València para el 
desarrollo conjunto del programa de Doctorado 
en Estadística y Optimización

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i la Pontifícia Universitat Catòlica 
de l’Equador seu Esmeraldas per a realitzar 

Innovació, investigació 
i transferència de tec
nologia

Innovación, investi
gación y transferencia 
de tecnología

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco 

Formació reglada

Formación reglada

Pràctiques d’estudiants

Posar a disposició de la Facultat de Belles 
Arts els fons bibliocalcocartogràfics de 
la Fundació Giménez Lorente, per tal 
de fomentar la investigació a través de 
treballs final de carrera i tesis doctorals i 
projectes d’investigació, d’acord amb les 
directrius de la Facultat
Puesta a disposición a la Facultad 
de Bellas Artes de los fondos 
bibliocalcocartográficos de la Fundación 
Giménez Lorente con el fin de fomentar 
la investigación a través de trabajos final 
de carrera y tesis doctorales y proyectos 
de investigación, de acuerdo con las 
directrices de la Facultad 

Establir les condicions per al desen
volupament de la col·laboració de la 
Universitat en la Jornada Matemàtica 
València que organitza el Col·legi 
Guadalaviar
Establecimiento de las condiciones para el 
desarrollo de la colaboración de la Univer
sitat en la Jornada Matemática Valencia 
que organiza el Colegio Guadalaviar

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura en general 
dins de les àrees en què ambdues tenen 
interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto 

Instrumentalitzar la realització de 
manera conjunta dels ensenyaments 
del programa de Doctorat en Estadística 
i Optimització conduents a obtenir el 
títol de doctor/a amb vista a un millor 
aprofitament dels seus recursos formatius
Instrumentalizar la realización de 
forma conjunta de las enseñanzas del 
programa de Doctorado en Estadística 
y Optimización conducentes a la 
obtención del título de doctor/a con 
vistas a un mejor aprovechamiento de 
sus recursos formativos 

Rebre un alumne per a realitzar les 
pràctiques del Máster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament

07.11.12 

07.11.12 

12.11.12 

13.11.12 
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pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador sede Esmeraldas para la realización de 
prácticas de estudiantes del Máster Universitario 
en Cooperación al Desarrollo 

Addenda al conveni entre la Generalitat i la 
Universitat Politècnica de València per a realitzar 
accions formatives adreçades al col·lectiu de 
persones majors de 55 anys

Adenda al convenio entre la Generalitat y 
la Universitat Politècnica de València para la 
realización de acciones formativas dirigidas al 
colectivo de personas mayores de 55 años 

Acord de consorci per a desenvolupar el 
programa Erasmus Mundus Action 2 Emmag 
d’intercanvi d’estudiants europeus i estudiants 
algerians, marroquins, tunisians i egipcis

Acuerdo de consorcio para el desarrollo del 
programa Erasmus Mundus Action 2 Emmag 
de intercambio de estudiantes europeos y 
estudiantes argelinos, marroquíes, tunecinos y 
egipcios 

Acord de rescissió del conveni de col·laboració 
entre Ford España, SL, i la Universitat Politècnica 
de València per a impartir classes a l’EU Ford 
España (centre adscrit de la Universitat Politècnica 
de València)

Acuerdo de rescisión del convenio de colaboración 
entre Ford España, SL, y la Universitat Politècnica 
de València para la impartición de clases en la 
EU Ford España (centro adscrito de la Universitat 
Politècnica de València) 

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Associació Olas per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Asociación Olas para la 

Prácticas de estudiantes

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Formació reglada

Formación reglada

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Recepción de un alumno para la reali
zación de las prácticas del Máster Univer
sitario en Cooperación al Desarrollo 

Mantenir la col·laboració establida en el 
conveni signat el 20 de juny de 2001 que 
finança el personal i funcionament de les 
activitats a realitzar el 2011 adreçades 
a atendre l’ensenyament universitari i 
activitats acadèmiques
Mantenimiento de la colaboración 
establecida en el convenio firmado el 20 
de junio de 2001 financiando el personal 
y funcionamiento de las actividades a 
realizar en 2011 dirigidas a atender la 
enseñanza universitaria y actividades 
académicas 

Establir un programa de cooperació per 
a realitzar intercanvi d’estudiants univer
sitaris europeus, algerians, marroquins, 
tunisians i egipcis en el marc de l’Erasmus 
Student Charter
Establecimiento de un programa de 
cooperación para la realización de 
intercambio de estudiantes universitarios 
europeos, argelinos, marroquíes, 
tunecinos y egipcios en el marco de la 
Erasmus Student Charter 

Rescindir amb efecte des de l’1 d’octubre 
de 2012 el conveni de col·laboració per 
a impartir classes pel personal docent i 
investigador de la Universitat a l’Escola 
Universitària Ford España, signat entre 
ambdues parts el 18 de juliol de 1996
Rescindir con efectos desde el 1 de octubre 
de 2012 el convenio de colaboración 
para la impartición de clases por parte 
de personal docente e investigador de 
la Universitat en la Escuela Universitaria 
Ford España, firmado entre ambas partes 
el 18 de julio de 1996

Determinar les condicions per a 
realitzar pràctiques d’alumnes del 
Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament
Determinación de las condiciones para la 
realización de prácticas de alumnos del 

15.11.12 

16.11.12 

19.11.12 

19.11.12 

20.11.12 
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realización de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Nacional del Litoral

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional del Litoral 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Nacional 
del Litoral per a intercanviar estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Nacional 
del Litoral para el intercambio de estudiantes 

Acord d’entesa per al desenvolupament del 
projecte Erasmus Mundus Action 2 Euroeast

Acuerdo de entendimiento para el desarrollo del 
proyecto Erasmus Mundus Action 2 Euroeast 

Conveni específic de col·laboració entre la Univer
sitat Politècnica de València i la Universitat de 
l’Estat de la Florida per a realitzar diversos cursos
Convenio específico de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad del Estado de Florida para la 
realización de diversos cursos 

Conveni específic de col·laboració tecnològica 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Catòlica de València Sant Vicent 
Màrtir per a realitzar tasques d’assessorament i 
de formació en el programari Polimèdia
Convenio específico de colaboración tecnológica 
entre la Universitat Politècnica de València 
y la Universidad Católica de Valencia San 

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Formació no reglada

Formación no reglada

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, inves tiga
ción y transferencia de 
tecnología

Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo 

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura en general, 
dins de les àrees en què ambdues tenen 
interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto 

Establir un programa d’intercanvi d’estu
diants de l’EPS d’Alcoi, ETS d’Enginyers de 
Telecomunicació, ETS d’Enginyeria Geo
dèsica, Cartogràfica i Topogràfica i ETS 
d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natu
ral de la Universitat Politècnica de València 
i de la Universitat Nacional del Litoral
Establecimiento de un programa de 
intercambio de estudiantes de la EPS de 
Alcoy, ETS de Ingenieros de Telecomuni
cación, ETS de Ingeniería Geodésica, 
Car tográfica y Topográfica y ETS de Inge
niería Agronómica y del Medio Natural 
de la Universitat Politècnica de València 
y de la Universidad Nacional del Litoral

Establir un programa d’intercanvi d’alum
nes de països de la Unió Europea amb 
estudiants de països d’Europa oriental
Establecimiento de un programa de 
intercambio de alumnos de países de la 
Unión Europea con estudiantes de países 
de Europa oriental 

Impartir diversos cursos de química, 
matemàtiques, àlgebra, càlcul i biologia

Impartición de varios cursos de química, 
matemáticas, álgebra, cálculo y 
biología 

Establir les condicions per a assessorar i 
formar en la implantació del programari 
Polimèdia a la Universitat Catòlica de 
València Sant Vicent Màrtir

Establecimiento de las condiciones para 
el asesoramiento y formación de la 
implantación del software Polimedia en 

22.11.12 

22.11.12 

22.11.12 

22.11.12 

23.11.12 
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Vicente Mártir para la realización de tareas 
de asesoramiento y formación en el software 
Polimedia 

Conveni de col·laboració tecnològica entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Catòlica de València Sant Vicent Màrtir per a 
implantar i cedir el programari Polimèdia
Convenio de colaboración tecnológica entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir para la implantación y cesión del software 
Polimedia 

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València per a 
desenvolupar conjuntament el programa de 
Doctorat de Llengües, Literatures i Cultures i les 
seues Aplicacions

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València para el 
desarrollo conjunto del programa de Doctorado 
de Lenguas, Literaturas y Culturas y sus 
Aplicaciones 

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València per a 
desenvolupar conjuntament el programa de 
Doctorat en Química

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València para el 
desarrollo conjunto del programa de Doctorado 
en Química 

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València per a 
desenvolupar conjuntament del programa de 
Doctorat en Tècniques Experimentals en Química

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València para el 
desarrollo conjunto del programa de Doctorado 
en Técnicas Experimentales en Química 

Innovació, investigació 
i transferència de tec
n o logia

Innovación, investiga
ción y transferencia 
de tecnología

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir 

Cedir el programari Polimèdia a la 
Universitat Catòlica de València Sant 
Vicent Màrtir

Cesión del software Polimedia a la 
Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir 

Instrumentalitzar la realització de 
manera conjunta dels ensenyaments 
del programa de Doctorat Llengües, 
Literatures i Cultures i les seues 
Aplicacions, conduents a obtenir 
el títol de doctor/a amb vista a un 
millor aprofitament dels seus recursos 
formatius
Instrumentalizar la realización de forma 
conjunta de las enseñanzas del programa 
de Doctorado Lenguas, Literaturas y 
Culturas y sus Aplicaciones, conducentes 
a la obtención del título de doctor/a con 
vistas a un mejor aprovechamiento de 
sus recursos formativos 

Instrumentalitzar la realització de 
manera conjunta dels ensenyaments 
del programa de Doctorat en Química, 
conduents a obtenir el títol de doctor/a 
amb vista a un millor aprofitament dels 
seus recursos formatius
Instrumentalizar la realización de forma 
conjunta de las enseñanzas del programa 
de Doctorado en Química conducentes a 
la obtención del título de doctor/a con 
vistas a un mejor aprovechamiento de 
sus recursos formativos 

Instrumentalitzar la realització de 
manera conjunta dels ensenyaments 
del programa de Doctorat Tècniques 
Instrumentals en Química, conduents a 
obtenir el títol de doctor/a amb vista a 
un millor aprofitament dels seus recursos 
formatius
Instrumentalizar la realización de forma 
conjunta de las enseñanzas del programa 
de Doctorado Técnicas Instrumentales 
en Química, conducentes a la obtención 

23.11.12 

26.11.12 

26.11.12 

27.11.12 
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Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València per a 
desenvolupar conjuntament el programa 
de Doctorat en Desenvolupament Local i 
Cooperació Internacional

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València para 
el desarrollo conjunto del programa de 
Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación 
Internacional 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Internet Jungle, SL, per 
a  impartir un programa de creació i acceleració 
d’empreses d’Internet
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València e Internet Jungle, SL, 
para la impartición de un programa de creación 
y aceleración de empresas de Internet 

Acord d’entesa entre la Universitat de Gant 
i la Universitat Politècnica de València per a 
desenvolupar el projecte Erasmus Mundus 
Action 2 LOT 11 svagata/eu
Acuerdo de entendimiento entre la Universidad 
de Ghent y la Universitat Politècnica de València 
para el desarrollo del proyecto Erasmus Mundus 
Action 2 LOT 11 svagata/eu 

Conveni de triple titulació entre la Universitat 
Politècnica de València, la Universitat de Parma 
i l’Institut Tecnològic de Nova Jersey

Convenio de triple titulación entre la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad del 
Estudio de Parma y el Instituto Tecnológico de 
New Jersey 

Conveni de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de Long 
Island

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Formació reglada

Formación reglada

Marc

del título de doctor/a con vistas a un 
mejor aprovechamiento de sus recursos 
formativos 

Instrumentalitzar la realització de 
manera conjunta dels ensenyaments 
del programa de Doctorat en 
Desenvolupament Local i Cooperació 
Internacional, conduents a obtenir 
el títol de doctor/a amb vista a un 
millor aprofitament dels seus recursos 
formatius
Instrumentalizar la realización de forma 
conjunta de las enseñanzas del programa 
de Doctorado en Desarrollo Local y 
Cooperación Internacional, conducentes 
a la obtención del título de doctor/a con 
vistas a un mejor aprovechamiento de 
sus recursos formativos 

Definir els termes que han de regir 
la col·laboració per a posar en marxa 
i impartir el programa de Creació i 
Acceleració d’Empreses a Internet
Definición de los términos que han de 
regir la colaboración para la puesta en 
marcha e impartición del programa de 
Creación y Aceleración de Empresas en 
Internet 

Establir les condicions per al 
desenvolupament d’un programa 
d’intercanvi d’estudiants universitaris 
europeus i de l’Índia
Establecimiento de las condiciones 
para el desarrollo de un programa de 
intercambio de estudiantes universitarios 
europeos y de India 

Definir els termes de col·laboració que 
reglamenten l’intercanvi d’un nombre 
limitat d’estudiants per a donarlos la 
possibilitat de seguir un programa per a 
obtenir tres títols d’enginyeria
Definir los términos de colaboración 
que reglamentan el intercambio de 
un número limitado de estudiantes 
dándoles la posibilidad de seguir un 
programa para obtener tres títulos de 
ingeniería 

Establir les condicions per a col·laborar en 
activitats acadèmiques i d’investigació a 
través del Departament de Comunicació 

27.11.12 

27.11.12 

28.11.12 

28.11.12 
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Convenio de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de Long 
Island

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Titania Servicios 
Tecnológicos, SL, per a instal·lar la dita empresa 
a la Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Titania Servicios 
Tecnológicos, SL, para la instalación de dicha 
empresa en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’empresa Vialobra per 
a crear l’Aula Vialobra de Ferrocarrils

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa Vialobra para 
la creación del Aula Vialobra de Ferrocarriles 

Addenda al conveni específic entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat 
de Santander per a realitzar el títol propi 
d’Especialista Professional i Universitari en Gestió 
d’Empreses (edicions 39 i 40)
Adenda al convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Santander para la realización del título propio 
de Especialista Profesional y Universitario en 
Gestión de Empresas (ediciones 39 y 40) 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat 
i la Universitat Politècnica de València per a 
promoure l’excel·lència docent curs 20112012

Marco

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de em
presa

Formació no reglada

Formación no reglada

Patrocini/subvenció

Audiovisual, Documentació i Història 
de l’Art i del College of Education and 
Information Sciences
Establecimiento de las condiciones 
para la colaboración en actividades 
académicas y de investigación a través 
del Departamento de Comunicación 
Audiovisual, Documentación e Historia 
del Arte y del College of Education and 
Information Sciences 

Establir un marc d’actuació per a realitzar 
activitats de formació de personal, 
investigació científica i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les 
condicions que regiran la cessió d’ús 
temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la realización de 
actividades de formación de personal, 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como el establecimiento 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Crear l’Aula Vialobra de Ferrocarrils per 
a realitzar activitats d’interès general, 
mitjançant la docència i les seues 
aplicacions concretes en el sector a través 
de l’ETSE de Camins, Canals i Ports
Creación del Aula Vialobra de Ferrocarriles 
para la realización de actividades de 
interés general, mediante la docencia y 
sus aplicaciones concretas en el sector a 
través de la ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos 

Prorrogar el conveni signat el 15 de març 
de 2012, amb l’objecte d’impartir les 
edicions 39a, a la seu de Bucaramanga, i 
l’edició 40a,  a la seu de Cucutá

Prórroga del convenio firmado el 
15 de marzo de 2012, al objeto de 
impartir las ediciones 39, en la sede de 
Bucaramanga, y la edición 40, en la sede 
de Cucutá 

Col·laborar per a realitzar activitats 
adreçades a atendre la convocatòria de 
premis d’excel·lència docent universitària 

29.11.12 

30.11.12 

30.11.12 

30.11.12 
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Convenio de colaboración entre la Generalitat 
y la Universitat Politècnica de València para la 
promoción de la excelencia docente curso 2011
2012 

Acord d’entesa entre la Universitat de Lleó 
i la Universitat Politècnica de València per a 
desenvolupar el projecte 530243TEMPUS112
1ESTEMPUSSMHES.P02
Acuerdo de entendimiento entre la Universidad 
de León y la Universitat Politècnica de València 
para el desarrollo del proyecto 530243TEMPUS
1121ESTEMPUSSMHES.P02 

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Ajuntament d’Alcoi per a col·laborar 
amb l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi en el 
programa d’activitats denominat Càtedra Alcoi 
Ciutat del Coneixement

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y el Ayuntamiento de Alcoy para 
colaborar con la Escola Politècnica Superior de 
Alcoy en el programa de actividades denominado 
Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento

Acord d’entesa per a desenvolupar el projecte 
número 530352TEMPUS1121IL_TEMPUS 
JPHES entre la Universitat Politècnica de València 
i la Shenkar College of Engineering and Design 
(Israel)
Acuerdo de entendimiento para el desarrollo 
del proyecto número 530352TEMPUS1121
IL_TEMPUS JPHES entre la Universitat Politècnica 
de València y la Shenkar College of Engineering 
and Design 

Acord d’entesa entre la Universitat de Valladolid, 
la Universitat de la Frontera i la Universitat 
Politècnica de València per a desenvolupar el 
projecte EMA2STRAND 1 MUNDUS LINDO

Acuerdo de entendimiento entre la Universidad 
de Valladolid, la Universidad de la Frontera 
y la Universitat Politècnica de València para 
el desarrollo del proyecto EMA2STRAND 1 
MUNDUS LINDO 

Patrocinio/subvención

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de 
empresa

Innovació, investigació 
i transferència de tec
nologia

Innovación, investiga
ción y transferencia 
de tecnología

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

a realitzar pel Consell Social en el curs 
acadèmic 20112012
Colaboración para realizar actividades 
dirigidas a atender a la convocatoria 
de premios de excelencia docente 
universitaria a realizar por el Consejo 
Social en el curso académico 20112012

Establir les condicions per a desenvolupar 
un programa d’intercanvi d’estudiants 
amb universitats d’Albània

Establecimiento de las condiciones 
para el desarrollo de un programa 
de intercambio de estudiantes con 
universidades de Albania 

Establir un marc d’actuació per a realitzar 
diverses activitats conjuntes centrades en 
la Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement 
con cretantse en activitats de formació 
i d’especialització, foment d’activitats 
d’inves tigació científica, concessió 
d’ajudes a estudiants i intercanvi d’experts
Establecimiento de un marco de actua
ción para realizar diversas actividades 
con  juntas centradas en la Cátedra Alcoy 
Ciu  dad del Conocimiento concretándose 
en actividades de formación y de espe cia
lización, fomento de actividades de inves
tigación científica, concesión de ayudas a 
estudiantes e intercambio de expertos

Establir les condicions per a executar el 
programa europeu i determinar els drets 
i les obligacions de les parts

Establecimiento de las condiciones 
para la ejecución del programa 
europeo determinando los derechos y 
obligaciones de las partes 

Establir les condicions per a desenvolupar 
un programa d’intercanvi d’estudiants 
universitaris europeus i de Bolívia, el 
Brasil, Cuba, l’Equador, el Paraguai, el 
Perú i Xile
Establecimiento de las condiciones 
para el desarrollo de un programa de 
intercambio de estudiantes universitarios 
europeos y de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, 
Ecuador, Paraguay y Perú 

30.11.12 

03.12.12 

03.12.12 

04.12.12 

04.12.12 
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Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de València i 
la Universitat Politècnica de València per 
a col·laborar en el Màster Universitari en 
Conservació del Patrimoni Arquitectònic

Adenda al convenio de colaboración entre 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
y la Universitat Politècnica de València para 
la colaboración en el Máster Universitario en 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

Acord de préstec de programari EskoGraphics 
entre Esko Iberia, SL, i la Universitat Politècnica 
de València
Acuerdo de préstamo de software EskoGraphics 
entre Esko Iberia, SL, y la Universitat Politècnica 
de València 

Addenda al conveni de Càtedra Ceràmica 
ASCER entre l’Associació ASCER i la Universitat 
Politècnica de València per a renovar la Càtedra 
Ceràmica ASCER
Adenda al convenio de Cátedra Cerámica ASCER 
entre la Asociación ASCER y la Universitat 
Politècnica de València para la renovación de la 
Cátedra Cerámica ASCER 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a coeditar l’obra Tratado de 
geometría y perspectiva práctica d’Antonio de 
Torreblanca
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche para la coedición de la obra 
Tratado de geometría y perspectiva práctica de 
Antonio de Torreblanca 

Addenda al conveni de Càtedra Blanca entre 
Cemex i la Universitat Politècnica de València per 
a modificar el clausulat

Adenda al convenio de Cátedra Blanca entre 
Cemex y la Universitat Politècnica de València 
para la modificación del clausulado 

Formació reglada

Formación reglada

Cessió de béns

Cesión de bienes

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de em
presa

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Càtedra i aula d’em
presa

Cátedra y aula de em
presa

Actualitzar el conveni signat per tal de 
reforçar la formació dels estudiants de la 
Universitat en les àrees relacionades amb 
el títol oficial de Màster Universitari en 
Conservació del Patrimoni Arquitectònic, 
gestionat per l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura
Actualización del convenio firmado 
a fin de reforzar la formación de los 
estudiantes de la Universitat en las áreas 
relacionadas con el título oficial de 
Máster Universitario en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico, gestionado 
por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura 

Prestar durant un any el programari 
EskoGraphics per a fins exclusivament 
docents
Préstamo durante un año del software 
EskoGraphics para fines exclusivamente 
docentes 

Acordar la renovació de la Càtedra 
Ceràmica pel període d’un any

Acuerdo para la renovación de la Cátedra 
Cerámica por el periodo de un año 

Fixar les condicions per a editar en 
llengua espanyola, format llibre i suport 
paper, de la publicació i distribució en 
l’àmbit territorial de tot el món de l’obra

Fijar las condiciones para la edición en 
lengua española, formato libro y soporte 
papel, de la publicación y distribución en 
el ámbito territorial de todo el mundo de 
la obra 

Modificar el conveni de creació de la 
Càtedra Blanca, signat l’11 de desembre 
de 2000, en què se subroga Cemex 
España Operaciones, SLU, a tots els 
efectes a Cemex España, SA, i a la 
Fundació Cemex España, amb efecte des 
del dia 1 d’octubre de 2012 
Modificación del convenio de creación 
de la Cátedra Blanca, firmado el 11 
de diciembre de 2000, subrogándose 
Cemex España Operaciones, SLU, a todos 

04.12.12 

04.12.12 

11.12.12 

11.12.12 

11.12.12 
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Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Escola Colombiana d’Enginyeria 
Julio Garavito per a realitzar programes de 
formació en energia solar fotovoltaica

Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito para la realización 
de programas de formación en energía solar 
fotovoltaica 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Associació d’Ajuda a 
Persones amb Malaltia Mental de la Comunitat 
Valenciana

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Asociación de 
Ayuda a Personas con Enfermedad Mental de la 
Comunidad Valenciana

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Jaume I, la Universitat Politècnica de València, 
la Universitat de València, la Universitat 
d’Extremadura i la Universitat de Castella
la Manxa per a organitzar i desenvolupar el 
programa de Doctorat en Química Sostenible

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Jaume I, la Universitat Politècnica de València, 
la Universitat de València, la Universidad de 
Extremadura y la Universidad de CastillaLa 
Mancha para la organización y desarrollo 
del programa de Doctorado en Química 
Sostenible 

Renovació de l’acord entre la Càtedra UNESCO 
Arquitectura de la Terra, l’Escola Nacional 
Superior d’Arquitectura de Grenoble i la 
Universitat Politècnica de València

Renovación del acuerdo entre la Cátedra 
UNESCO Arquitectura de la Tierra, la Escuela 

Formació no reglada

Formación no reglada

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estudiantes

Formació reglada

Formación reglada

Innovació, investigació 
i transferència de tec
nologia

Innovación, investiga
ción y transferencia 

los efectos a Cemex España, SA, y a la 
Fundación Cemex España, con efectos 
desde el día 1 de octubre de 2012

Definir els termes de col·laboració per a 
realitzar accions formatives en energia 
solar fotovoltaica dins del programa 
acadèmic del títol propi d’EU en Energia 
Solar Fotovoltaica i del curs de formació 
específica Introducció a l’Energia Solar 
Fotovoltaica
Definir los términos de colaboración para 
la realización de acciones formativas en 
energía solar fotovoltaica dentro del 
programa académico del título propio de 
EU en Energía Solar Fotovoltaica y del curso 
de formación específica Introducción a la 
Energía Solar Fotovoltaica

Establir i formalitzar els canals de 
col·laboració per a realitzar pràctiques 
no laborals a la dita entitat per persones 
amb trastorn mental que participen 
en les accions de l’àrea de formació i 
inserció laboral de l’associació
Establecer y formalizar los cauces de colabo
ración para la realización de prác ticas no 
laborales en dicha entidad por perso nas 
con trastorno mental que participan en las 
acciones del área de formación e inserción 
laboral de la Asociación

Instrumentalitzar la realització de 
manera conjunta dels ensenyaments 
del programa de Doctorat en Química 
Sostenible, conduents a obtenir 
el títol de doctor/a amb vista a un 
millor aprofitament dels seus recursos 
formatius
Instrumentalizar la realización de 
forma conjunta de las enseñanzas del 
programa de Doctorado en Química 
Sostenible, conducentes a la obtención 
del título de doctor/a con vistas a un 
mejor aprovechamiento de sus recursos 
formativos 

Establir les condicions per a participar 
en la xarxa UNITWIN Internacional 
de la Càtedra UNESCO Arquitectura 
de la Terra, Cultures Constructives i 
Desenvolupament Sostenible
Establecimiento de las condiciones 
para la participación en la red UNITWIN 

11.12.12 

20.12.12 

20.12.12 

21.12.12 
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Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble 
y la Universitat Politècnica de València 

Acord d’intercanvi d’estudiants entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de Notre Dame du Lac
Acuerdo de intercambio de estudiantes entre la 
Universitat Politècnica de València y la University 
de Notre Dame du Lac 

Acord internacional per a establir un programa 
d’intercanvi d’estudiants entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Estatal de 
la Florida
Acuerdo internacional para el establecimiento 
de un programa de intercambio de estudiantes 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Estatal de Florida 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València, la Federación Española 
de Enfermedades Raras i Recytrans, SL, per a 
establir un programa de recollida i reciclatge de 
taps de plàstic

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València, la Federación Española 
de Enfermedades Raras y Recytrans, SL, para el 
establecimiento de un programa de recogida y 
reciclaje de tapones de plástico

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Associació 49k per a col·laborar en el 
concurs universitari 49k València edició 12
Convenio entre la Universitat Politècnica de Valèn
cia y la Asociación 49k para la colaboración en el 
concurso universitario 49k Valencia Edition 12

de tecnología

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu
diantes

Prestació de serveis

Prestación de servicios

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Internacional de la Cátedra UNESCO 
Arquitectura de la Tierra, Culturas 
Constructivas y Desarrollo Sostenible

Establir les condicions per a desenvolupar 
el programa d’intercanvi d’estudiants 

Establecimiento de las condiciones 
para el desarrollo del programa de 
intercambio de estudiantes 

Establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants d’ambdues universitats

Establecimiento de un programa de 
intercambio de estudiantes de ambas 
universidades 

Establir un programa de recollida i 
reciclatge de taps de plàstic amb l’objecte 
de destinar els fons que s’obtinguen a 
les activitats beneficoassistencials que 
desenvolupa la Federación Española de 
Enfermedades Raras
Establecimiento de un programa de 
recogida y reciclaje de tapones de plástico 
al objeto de destinar los fondos que se 
obtengan a las actividades benéfico 
asistenciales que desarrolla la Federación 
Española de Enfermedades Raras

Establir les condicions per a la subvenció 
econòmica de la II edició del Concurs 
Universitari 49k 2012 
Establecimiento de las condiciones para 
la subvención económica de la II Edición 
del Concurso Universitario 49k 2012

21.12.12 

21.12.12 

21.12.12 

27.12.12 
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