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2. DISCURSOS
2.1. DISCURS D’OBERTURA DEL CURS 2018-19
DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC
Tot inici suposa nous reptes i són molts els que es presenten davant el futur. No obstant això, avui és obligat començar
recordant el passat, concretament un 6 de juny de 1968,
quan va prendre carta de naturalesa la que avui és aquesta
Universitat Politècnica de València que ha complit les seues
noces d’or amb el saber tecnològic i artístic.
L’acte que avui ens reuneix ací adquireix l’elevada condició
de ser la inauguració oficial del curs per a tot el sistema universitari espanyol. Per això, tenim l’honor que Sa Majestat el
Rei presidisca aquest acte acadèmic, que dona, una vegada
més, pública mostra del seu decidit suport a les universitats
espanyoles i a la commemoració del 50 Aniversari de la UPV.
És una enorme satisfacció compartir la nostra alegria amb
tants amics de la UPV, que sentim molt pròxims i compromesos amb el nostre esdevenir.
• Sa Majestat el Rei i la seua família ens han acompanyat en
diferents i assenyalades ocasions. Sabem de la preocupació
de Felipe VI per la universitat i la ciència, som conscients del
seu suport constant, del seu compromís.
• El president de la Generalitat és una persona pròxima, dialogant, sempre atenta a les nostres preocupacions i prioritats,
i amb el qual lògicament, compartim la nostra preocupació
per la difícil situació que travessa la universitat espanyola, i
especialment les valencianes.
• El ministre forma part de la nostra comunitat acadèmica
per causa d’honor i mai ens ha fallat, estem convençuts que
tampoc no ho farà en la seua actual responsabilitat.
• Amb el president de CRUE Universitats Espanyoles tinc
l’honor de compartir responsabilitats en el Comitè Executiu
i soc coneixedor de primera mà de la seua gran vàlua personal, el seu excel•lent treball i el seu enorme compromís amb
el sistema universitari espanyol.

El meu agraïment també al secretari general per l’esforç
que suposa condensar sobre el paper el treball realitzat al
llarg d’un curs acadèmic, conscient que tot el que es diu
empal•lideix davant la realitat inqüestionable dels fets.
La gènesi de la Universitat Politècnica de València ens remet a un temps marcat pel desenvolupament d’un accelerat
procés d’industrialització en què la societat i l’economia valenciana demanaven nous professionals ben qualificats en
unes disciplines que només es podien cursar a Madrid o a
Barcelona. La UPV no ostenta la història d’altres universitats,
lluny dels 800 anys de la Universitat de Salamanca o els més
de cinc segles de la nostra volguda Universitat de València,
però pot considerar-se, amb els seus joves cinquanta anys,
una universitat madura i desenvolupada. Però no és aquesta
l’única raó que ens espenta a parlar de futur i a viure sàviament el present.
Han sigut 50 anys de creixement en tots els components
de la Missió universitària, caracteritzats per una permanent
adaptació a les necessitats i realitats socials, i prestant, per
aquesta raó, un servei públic d’excel•lència, com reconeixen
les més acreditades classificacions internacionals i nacionals. Però, una vegada reconegut això, hem de perseverar
en l’esforç de la millora, perquè el nostre país no deixa de
canviar, créixer i progressar, que ens ofereix una realitat cada
vegada més plural, rica i complexa.
Sumàriament vull reflexionar en aquest acte sobre alguns
dels reptes que la universitat ha d’afrontar en els pròxims
anys per a servir millor la societat espanyola. Per a abordarlos, necessitem que la Universitat i la Ciència passen a formar
part de les prioritats polítiques reals del país, que òmpliga
-per fi- de coherència una infinitat de discursos buits, i que hi
haja una pressió ferma de la societat sobre aquesta decisió
política.
Tots, i de forma molt singular el nostre ministre, ens hem
meravellat amb la imatge resplendent del planeta Terra, aparentment pacífic, des de la immensa profunditat de l’espai.
Però, ací baix, sabem que habitem un llogaret global agitat
i convuls, amb tants riscos com oportunitats. Estem interconnectats com mai abans en la història de la humanitat,
convivim amb canvis en el nostre entorn a una velocitat que
no deixa d’augmentar.
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Les universitats espanyoles han sabut respondre als molts
canvis que han hagut d’enfrontar en aquests últims anys i, a
diferència d’altres institucions, han eixit reforçades de la seua
gestió i els seus resultats durant la recent crisi, però tots els
símptomes indiquen que la nostra institució es troba davant
una transcendent cruïlla, influenciada per factors nous, com
ara la complexitat, la diversitat i la sostenibilitat. La futura
universitat serà, per descomptat, ben diferent de la que hem
conegut en l’últim segle.
Tradicionalment, la universitat manté un contracte social amb
els ciutadans. Com a part d’aquest contracte, se li ha exigit
liderar la formació avançada, la generació de coneixement i la
innovació. Però, amb vista a les pròximes dècades, la pregunta que hem de fer-nos és: Quins canvis són necessaris per a
continuar sent la institució fonamental per a la generació i
transferència de coneixement de la societat espanyola?
Per a començar, el caràcter de la mateixa ciència i la tecnologia
ha canviat notablement. Ens trobem en un temps dominat per
la “Gran ciència”, amb projectes enormes en diverses àrees;
medi ambient, biotecnologia, transport, intel•ligència artificial, energia, etc. A més, aquesta investigació col•laborativa
i altament competitiva no respecta fronteres geogràfiques i
s’articula en projectes singulars amb grups de diverses parts
del món, tots connectats en el ciberespai.
La ciència i tecnologia són poderoses eines per a afrontar els
desafiaments socials als quals ens enfrontem, no de menor
dificultat i transcendència que els científics que he esmentat, així com per a abordar amb èxit les grans transicions
econòmiques: de l’analògic al digital, del lineal al circular, del
tangible a l’intangible, canvis en què ja estem immersos.
Com a país, hem de decidir entre ser protagonistes i liderar
projectes o conformar-nos amb ser seguidors sense capacitat per a aprofitar els beneficis vinculats a la innovació que
s’origina en l’avantguarda de la ciència. Recuperar la dinàmica prèvia a la crisi o tornar al terrible “¡que inventen ellos!” de
l’infaust dia d’Unamuno.
El diagnòstic fa pensar que, mentre la majoria dels nostres
socis europeus confirmen la seua aposta per un creixement
basat en el coneixement científic i el desenvolupament tecnològic, Espanya sembla haver triat un camí diferent per a
consolidar la seua anhelada recuperació. Una senda que
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ens pot retornar perillosament als mecanismes causants de
l’esclat de la recent crisi.
L’any 2010 es va iniciar una reducció en les partides dels
Pressupostos Generals de l’Estat destinades a I+D+i que està
lluny de recuperar-se. A les successives retallades dels crèdits pressupostats registrats fins a 2017, que avui són la meitat
del que van ser, cal sumar el descens dràstic de l’execució
pressupostària, la qual cosa ha provocat que la inversió pública haja caigut més d’un 74% entre 2009 i 2017. La Ciència
necessita recursos, no préstecs. Per favor, no més préstecs
inaplicables per a finançar la investigació. Aquest és un camí
que, a mitjà termini, no és sostenible i que ens portarà a ser
un país pràcticament irrellevant en el lideratge de ciència i
tecnologia d’avantguarda.
D’altra banda, les expectatives dels estudiants també estan
canviant. Els estudiants esperen cada vegada més triar el que
aprenen, com aprenen i quan aprenen, d’acord amb les seues
necessitats i interessos individuals. Estan preparats per a ferho al seu país d’origen, a l’estranger, a través de cursos oferits
en línia o mitjançant formes mixtes d’aprenentatge que combinen totes aquestes possibilitats.
Això ens porta a preguntar-nos si el futur de l’educació,
l’aprenentatge i la formació pertany a un nou entorn digital
basat en intel•ligència artificial, o el millor aprenentatge continuarà sent un esforç profundament humà dut a terme de
persona a persona en un entorn de campus residencial. Crec
que la resposta és “SÍ”, amb majúscules, a tots dos processos. Estem en una bifurcació en què hem de prendre tots dos
camins. No tinc gens de dubte que la forma en què continuarem aprenent al llarg de les nostres vides ja està i continuarà
estant profundament influenciada per l’ús de mitjans digitals, i dispositius i sistemes que facilitaran un ensenyament
personalitzat. La ciència cognitiva, els entorns virtuals i les
noves maneres d’actuació interactuen tots de forma poderosa. S’obriran oportunitats educatives a persones de tot el món
d’una manera més eficient.
Però encara tinc menys dubtes que la universitat presencial
continuarà sent un element essencial de la nostra societat,
proporcionant l’educació més intensa, avançada i efectiva.
Les màquines no poden reemplaçar l’experiència personal,
l’energia, que sorgeix quan joves esforçats, brillants i creatius

viuen i aprenen junts amb la guia i la col•laboració de professors altament qualificats.
El país necessita homes i dones joves amb la formació necessària per a ser líders de la pròxima generació. La comprensió
de la ciència i la tecnologia és sens dubte part del que han
de posseir aquests líders. De la mateixa manera, aquells que
practiquen la ciència i la tecnologia necessiten entendre
cada vegada amb major profunditat el món en el qual treballen i, a més, han de ser capaços de contribuir de manera
intel•ligent a les polítiques que afecten el desenvolupament
i els usos de la tecnologia. Què significa això per a l’educació
superior? Segurament significa aconseguir un acurat equilibri entre les humanitats, les arts i les ciències socials, d’una
banda, i les matemàtiques, les ciències físiques i de la vida,
de l’altra. I també significa incorporar una mirada contínua
als nostres programes departamentals per a garantir que, en
contingut i enfocament, brinden als nostres estudiants la millor base possible per al creixement intel•lectual i l’assoliment
professional.
Per a aquest objectiu, la UPV ja està apostant per un canvi en
la cultura docent, amb l’objectiu d’acomodar el nostre tradicional model didàctic a les noves demandes d’ensenyament
i d’aprenentatge que requereixen els estudiants. En paraules
del professor Gilles Ferri: “Ja no es tracta d’adquirir coneixements solament, ni fins i tot d’aprendre a aprendre, sinó
d’aprendre a conviure i a arribar a ser”. Es tracta de donar
als estudiants la capacitat d’adaptar-se de forma contínua a
la situació particular de cada instant, en un món tecnològic
en constant canvi. I que aquesta capacitat perdure en ells,
incorporada, al llarg de tota la seua vida.
En aquest sentit, és molt positiu veure que el nombre
d’estudiants que participen en activitats extra-acadèmiques
ha crescut de forma notable. Aquestes activitats promouen
l’aprenentatge profund, en el pla acadèmic i en el pla personal. Ajudant perquè cada alumne descobrisca les seues
millors capacitats i les oriente cap a l’activitat que més
l’apassione, inculcant la curiositat per a continuar preguntant
i aprenent. Estic convençut de l’enorme valor d’aquestes experiències als nostres campus, que haurem d’incrementar i
potenciar en els pròxims anys.
Així mateix, irromp amb força una nova necessitat: la formació i aprenentatge durant tota la vida, la qual cosa planteja

nous objectius educatius per a les universitats. Més enllà
del desenvolupament personal amb referència a l’individu,
també hi ha objectius addicionals, com ara la cohesió social
i el creixement econòmic (en referència a les necessitats
dels sectors productius). El concepte d’aprenentatge permanent i les polítiques relacionades tenen fortes implicacions
per a l’estructura de les institucions d’educació superior i
l’organització del coneixement.
Per a aquesta nova conjuntura, els països i les empreses
necessiten un sistema educatiu i d’investigació d’alt nivell i
amb gran capacitat de transferència de tecnologia. No hem
d’oblidar que s’està passant d’un sector productiu basat en
camps tècnics molt ben diferenciats entre si a unes noves
exigències derivades de l’aparició de les tecnologies emergents, que recolzen en programes interdisciplinaris. Es tracta
d’una situació nova en la qual la persona a contractar ja no
serà analitzada en funció del que sap sinó de la seua capacitat per a aprendre, crear i innovar.
Cada vegada més, la universitat serà examinada pel seu
impacte social, que rebrà una creixent i intensa pressió des
dels entorns polítics, econòmics i socials. En aquest sentit,
sostinc que la universitat espanyola ha de continuar incrementant-ne la responsabilitat amb els desafiaments socials
i incorporar a l’activitat universitària els compromisos amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides, les polítiques d’igualtat, l’acció social, el voluntariat
i les pràctiques solidàries. Tot això lligat al bon govern en els
àmbits econòmic, social i mediambiental.
La universitat ha de planificar-ne les respostes a aquestes i
altres exigències i contemplar-les com a noves oportunitats.
No obstant això, les universitats espanyoles tenen uns recursos insuficients i estan atrapades en una sobreregulació
externa i interna que és un handicap evident per a abordar
els reptes ací exposats i per a competir amb les universitats
del panorama internacional.
L’estratègia universitària ha de concedir la màxima prioritat a
la creació d’un marc legal flexible, adaptat per a un futur en
el qual els canvis seran segurament ràpids i impredictibles.
Per aquesta raó, sol•licitem al govern canvis encaminats a
flexibilitzar i obrir possibilitats que permeten augmentarne la capacitat d’innovació i facilitar les condicions per a
l’acompliment eficaç del seu treball. Però cal advertir que
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la reforma universitària no hauria de consistir en un canvi
epidèrmic d’aspectes puntuals disfuncionals de les nostres
universitats, sinó que crec necessari tenir un debat ampli,
rigorós i profund sobre la universitat que necessitem per a
afrontar els desafiaments que estem vivint.
El nostre pacte social ha de ser restablit. Però en el discurs
requerit per a fer-ho hem d’evitar el parany de justificar tot
el que fem sobre bases utilitàries. Clarament, hem contribuït al desenvolupament econòmic i el progrés tecnològic
de la nació, i això ha de continuar sent un element cardinal
de la nostra Missió. Però hem de cuidar-nos de no emfatitzar massa aquestes contribucions com la justificació per a
invertir en les universitats. Si usem aquests arguments en
excés, podem posar en perill involuntàriament les nostres
tradicions d’excel•lència intel•lectual, innovació, integritat,
obertura, servei, competència i crítica independent. En última instància, les nostres contribucions al progrés social i al
benestar es basen en la nostra capacitat de dirigir el nostre
propi rumb, amb imaginació i audàcia intel•lectual. És necessari, peremptori i transcendent, que la societat i la política
entenguen aquesta qüestió constituent del concepte mateix
d’universitat. Uns altres ja ho van fer fa moltes dècades i els
ha anat francament bé.
Ens esperen anys difícils, complexos i, alhora, apassionants.
El valor del sistema universitari dels pròxims anys dependrà
del treball que estem realitzant en aquests moments, dels
fonaments intel•lectuals i organitzatius que siguem capaços
de construir, i de la generositat en l’esforç i en el compromís
social que siguem capaços d’assumir. No és tasca d’uns pocs,
sinó que és la tasca de tots: la comunitat universitària, de
la societat que la sustenta i dona suport, dels parlaments,
governs i administracions que afecten de forma determinant
al seu funcionament.
Per a concloure, vull felicitar el professor Ramón Martínez
Máñez per la seua magnífica lliçó inaugural. El mes vinent
d’octubre rebrà el premi Jaume I de Noves Tecnologies 2018,
un reconeixement que consigna les seues excel•lents aportacions en l’àmbit de la química.
Desitge un gran curs acadèmic a tota la comunitat universitària. I els done les gràcies a tots vostès per acompanyar-nos
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en aquest dia en què inaugurem oficialment el curs acadèmic de la universitat espanyola.
Moltes gràcies.

2.2. DISCURS DE LA MEMÒRIA ACADÈMICA DEL
SR. SECRETARI GENERAL
Sr. Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València.
Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana.
El curs 2018-19 ha estat un curs especial per a la UPV, pel fet
que hem celebrat el nostre 50 aniversari.
Amb ocasió d’aquesta celebració tinguérem l’honor d’acollir
per primera vegada a la Comunitat Valenciana l’obertura nacional del curs acadèmic a les universitats espanyoles, el 25
de setembre passat, amb la presència de Sa Majestat Felip
VIé.
Al llarg del curs hem combinat la nostra activitat quotidiana amb esdeveniments organitzats en setmanes temàtiques
d’àmbits diversos per fer partícip a la societat de la celebració i posar en valor la nostra breu però intensa història.
Aquestes setmanes han abordat temes d’interès, com ara
Medi Ambient; Multilingüisme i inclusió social; intercanvi
acadèmic; captació de talent; gènere, igualtat i diversitat;
emprenedoria; innovació o desenvolupament sostenible, entre d’altres.
Aquests 50 anys ens han convertit en una institució madura
que obri les seues portes cada dia per oferir a la societat un
servei d’educació superior de qualitat en totes les seues vessants. En eixa línia, en el curs 2018-2019 hem desplegat una
destacable activitat orientada al compliment dels fins que
ens són propis, de la que en faré un breu resum a continuació.
Pel que fa a la docència reglada, s’han oferit 38 titulacions
de grau, 7 programes de doble grau, 76 titulacions de màster
universitari, 9 programes de doble màster, i 30 programes de
doctorat, als 29.953 alumnes matriculats en algun dels 11 cen-

tres del Campus de Vera, les Escoles Politècniques Superiors
d’Alcoi i de Gandia i l’Escola de Doctorat, en la que s’han defensat 168 tesis doctorals.
Coherentment amb l’aposta clara de la UPV per la qualitat
docent, s’han obtés 4 nous segells d’acreditació internacional, amb els que la nostra universitat abasta un total de 41
títols que compten amb el reconeixement internacional ABET,
EURACE o EUROINF, que institucions internacionals independents atorguen com a aval de l’excel·lència de les titulacions
i del seu compliment amb les exigències professionals relacionades.
S’ha avançat també en altres iniciatives vinculades amb la
millora docent, com ara la metodologia de docència inversa,
que s’aplica ja en 415 assignatures o els cursos MOOC, que
han escollit per formar-se més de 380.000 estudiants de 200
països. És de destacar que 3 d’aquests cursos apareixen en
la llista publicada per ClassCentral aquest estiu dins dels 100
cursos online millor valorats de sempre.
El projecte de competències transversals i el programa de
Generació Espontània són dues eines fonamentals al servei
de la formació integral dels nostres estudiants, que es consoliden gràcies a la implicació de la institució i de la comunitat
universitària en la millora de les metodologies d’aprenentatge.
A banda dels beneficis que els estudiants obtenen pel fet de
participar en el programa de Generació Espontània, s’han de
destacar alguns resultats extraordinaris, com la victòria a nivell mundial del grup iGEM UPV en el concurs de biologia
sintètica organitzat pel MIT, i el primer lloc del grup Azalea en
la categoria d’Arquitectura de la Solar Decathlon Europe (SDE
2019), el certamen universitari de major prestigi internacional
en l’àmbit de l’habitatge sostenible.
L’intercanvi acadèmic ofereix als estudiants una oportunitat
per complementar la seua formació i la UPV aposta clarament per potenciar-lo. Al llarg del curs 2018-2019, més de
3.200 alumnes han participat en programes de mobilitat,
principalment en el programa Erasmus, i s’han signat 112
acords nous de col·laboració amb altres universitats, 11 dels
quals se centren en programes de doble titulació.
L’oferta docent de la UPV en 2018-2019 es completa amb els
1.704 cursos de formació no reglada que han cursat 31.778

alumnes a través del nostre Centre de Formació Permanent,
activitat que ha generat uns ingressos de 9,7 M d’Euros.
La Universitat Sénior és una altra iniciativa docent complementària que, amb la col·laboració de la Generalitat
Valenciana, ofereix als majors de 55 anys un programa formatiu de caràcter universitari al que s’han acollit més de 2.000
alumnes en el curs 2018, curs en el que aquest programa ha
celebrat el seu 20é aniversari.
Es manté el compromís amb la millora de les opcions laborals
dels nostres estudiants. En eixa línia, s’ha continuat impulsant iniciatives com ara el programa IDEAS, que manté actius
157 projectes emprenedors, o les 1.545 ofertes d’ocupació
qualificades i 7.809 pràctiques d’alumnes en 2.255 empreses
col·laboradores.
En l’ineludible apartat dels rànquings, sense oblidar la seua
necessària contextualització, és rellevant que la UPV s’ha
situat en el tram 51 a 75 de les millors institucions europees d’educació superior, segons l’última classificació del
rànquing elaborat per Times Higher Education. Així mateix,
el conegut com Rànquing de Shanghai (Academic Ranking
of World Universities (ARWU)) posiciona a la UPV entre les
millors universitats a nivell mundial en 14 camps científics
en l’àmbit de l’enginyeria, sent especialment destacable la
consideració com a 27ª millor universitat del mon en Ciència
i Tecnologia d’Aliments.
Pel que fa a l’activitat desenvolupada per la UPV en l’àmbit de
la investigació, la innovació i la transferència de resultats en
2018, ha generat un volum econòmic de 58 M d’euros, el que
suposa un increment pròxim al 30% respecte a 2017.
Una anàlisi interessant en aquest àmbit d’activitat és el
referent a la procedència dels fons competitius assolits per a activitats d’I+D+i. Aquestes dades indiquen que
l’administració central segueix liderant l’aportació econòmica, amb una lleugera pujada que situa la seua aportació en el
48,4% del total. Per la seua banda, s’ha produït un considerable descens de l’aportació de la Unió Europea, que rebaixa el
seu pes relatiu del 45 al 26,8%. Tanmateix, la contribució de la
Generalitat Valenciana s’ha triplicat respecte a l’any anterior,
passant del 6,5 al 21,3% del global.
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L’import dels contractes i convenis d’I+D celebrats amb empreses augmenten un 6%, fins els 22 M d’euros. Cal destacar
que, en línia amb el nostre compromís amb l’entorn pròxim,
el 49,5% d’aquests contractes i convenis s’han signat amb
empreses o entitats privades de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la protecció i explotació dels resultats de
la investigació, s’han sol·licitat 25 patents nacionals i 18
d’internacionals, havent-se’n obtingut 13 de l’oficina espanyola, 7 de l’oficina europea i 6 de l’oficina estatunidenca, amb
les quals totalitzem 391 patents a la nostra cartera a finals de
2018. Per altra banda, a eixa data la UPV participa en un total
de 15 empreses spin-off.
L’activitat docent i investigadora portada a terme per la UPV
en 2018-2019 es complementa amb altres activitats relacionades amb el compromís social de la nostra institució i de les
que faré una breu síntesi.
Des del Consell Social de la UPV s’impulsen nombroses
iniciatives que ajuden a remoure obstacles entre el món universitari i l’entorn productiu i social. Al llarg de l’últim curs, s’ha
de destacar el Xé aniversari de la Càtedra de Cultura Directiva
i Empresarial, la XVIIIª edició del Premis del Consell Social i,
especialment, la Iª edició del concurs Up! Steam, que tracta
de generar interès entre els joves de 12 a 16 anys pels estudis
dels àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les
matemàtiques. El concurs ha comptat amb la col·laboració
de la Reial Acadèmia d’Enginyeria i n’han participat més de
500 alumnes de primer i segon cicle d’ESO de la província de
València.
En relació amb el medi ambient, el passat curs la UPV, en el
marc del seu Sistema de Gestió Ambiental verificat per EMAS,
ha aprovat un nou Reglament de circulació i estacionament
en la UPV que aposta per la mobilitat sostenible, i ha reduït la
seua Empenta de Carboni un 6,69% respecte a 2017.
La UPV és una institució socialment responsable que
respecta en la seua actuació els principis d’igualtat i no discriminació per tal de contribuir activament a la construcció
d’una societat justa i cohesionada. En eixe àmbit, ha aprovat
un Protocol d’atenció a la identitat i expressió de gènere, que
es complementa amb una guia de bones pràctiques per a
l’eliminació de les discriminacions contra les persones trans.
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En l’àmbit cultural, el Festival Novembre Jazz, la trobada d’art
urbà Poliniza Dos, o les exposicions Cultura Politècnica i
Medio Siglo que cont[arte], són només alguns dels exemples
més rellevants dels tallers, concursos, exposicions i xerrades realitzades, que posen en rellevància el carisma inter i
multidisciplinar de la UPV, on art, ciència i tecnologia es complementen de forma natural.
Un exemple d’aquesta exitosa interacció és el projecte
“Murals interactius Dones de Ciència”, impulsat conjuntament
per la UPV i el centre d’innovació Las Naves de l’Ajuntament
de València, en col·laboració amb la Fundació Espanyola per
a la Ciència i la Tecnologia. Aquest projecte tracta de visibilitzar i retre tribut a dones científiques de referència a nivell
nacional i internacional, conjugant ciència, gènere, art i noves tecnologies, i ha sigut triat per la Xarxa Nacional d’Unitats
de Cultura Científica i de la Innovació com el millor projecte
de l’any en divulgació científica.
Per últim, en 2018-2019 s’ha investit com a doctors honoris
causa a JOHN F. MCGREGOR, un referent en estadística i enginyeria química i la seua aplicació a processos industrials
i al premi Nobel de Química en 2016 JEAN-PIERRE SAUVAGE,
ambdós rellevants personalitats en els seus respectius àmbits científics.
Aquests han sigut, d`una forma molt resumida, les principals
dades de l’activitat de la Universitat Politècnica de València en
el curs 2018-2019. Com poden suposar, tota aquesta activitat
ha estat possible gràcies al compromís i l’esforç d’estudiants,
personal d`administració i serveis, i personal docent i investigador; la UPV agraeix a cadascun d’ells la seua contribució
a l’obtenció dels resultats que els he exposat.
Hem tancat els nostres primers 50 anys, dels que n’estem
raonablement satisfets. Però la història no acaba ací. Encetem
un nou curs i, des d’avui mateix anem a posar-nos a treballar
per seguir guanyant el futur i posar-lo a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.
Moltes gràcies.
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Vicerectorat Ocupació i Emprenedoria
José Millet Roig

3.1. EQUIP RECTORAL
Composició de l’equip rectoral

Gabinete del Rector
Juan Miguel Martínez Rubio

Rector Magnífic
Francisco José Mora Más
Vicerectorat Responsabilitat Social i Cooperació
Rosa Puchades Pla

Secretari general
Josep Antoni Claver Campillo
Gerent
Salvador Francisco Navarro Aljibe

Vicerectorat Investigació, Innovació i Transferència
José Esteban Capilla Romá
Vicerectorat Recursos Digitals i Documentació
Virginia Vega Carrero
Vicerectorat Estudis, Qualitat i Acreditació
Eduardo Vendrell Vidal
Vicerectorat Campus i Sostenibilitat
Marilda Azulay Tapiero
Vicerectorat Ordenació Acadèmica i Professorat
José Manuel Barat Baviera
Vicerectorat Planificació i Prospectiva
Mª Consuelo Jiménez Molero
Vicerectorat Alumnat, Cultura i Esport
José Luis Cueto Lominchar

3.2. CONSELL DE GOVERN
És l’òrgan de govern de la Universitat i es reuneix almenys una
vegada cada tres mesos. Entre altres funcions, estableix les
línies estratègiques i programàtiques de la Universitat -així
com les directrius i procediments per a la seua aplicació- en
els àmbits d’organització dels ensenyaments, investigació,
recursos humans i econòmics i elaboració dels pressupostos.

Composició del Consell de Govern
Sector/órgano
Rector

1

Secretari general

1

Gerent

1

Consell Social

3

Designats pel rector

15

Directors de centres

6

Directors de departaments

6

Directors d’instituts

3

Professors funcionaris doctors

10

Altre personal docent i investigador

4

Personal d’administració i serveis

2

Alumnes

4

Total
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Representantes

56

Al Consell de Govern pertanyen les comissions següents:
Comissió Permanent.
Comissió Acadèmica.
Comissió Econòmica i de Recursos Humans.
Comissió de Formació Permanent.
Comissió d’I+D+i.
Comissió de Promoció del Professorat.

Sra. Marina Galiano Botella. Representant del Consell de
Govern. Alumnat
Sr. Roberto Centeno Rodríguez. UPV
Sr. Juan López-Trigo Pichó. UPV
Sr. Salvador Navarro Pradas. Conselleria competent en
matèria d’educació
Sr. Íñigo Parra Campos. Conselleria competent en matèria
d’educació

3.3. CONSELL SOCIAL

Sra. Eva Turanzo Giménez. Conselleria competent en matèria
d’educació

Correspon al Consell Social la supervisió de les activitats
de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels
seus serveis, promoure la col•laboració de la societat en el
finançament de la Universitat i les relacions entre aquesta i el
seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei
de la qualitat de l’activitat universitària, a la fi de la qual podrà disposar de l’oportuna informació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

Sr. Carlos Bertomeu Martínez. Conselleria competent en
matèria d’I+D+i

Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost i de la programació pluriennal de la Universitat, a proposta del Consell
de Govern. A més, amb caràcter previ al tràmit de rendició
de comptes al qual es refereixen els articles 81 i 84 de la
Llei6/2001 d’Universitats, li correspon aprovar els comptes
anuals de la Universitat i les de les entitats que en puguen
dependre i sense perjudici de la legislació mercantil o una
altra a les quals aquestes entitats puguen estar sotmeses en
funció de la seua personalitat jurídica.

Composició del Consell Social

Sr. Federico Torres Monfort. Corts Valencianes
Sr. Rafael Juan Fernández. Corts Valencianes
Sra. Ana Encabo Balbín. Comitè Executiu de Cambres Oficials
Sr. Salvador Puigdengolas Rosas. Col•legis professionals
Sr. Francisco Javier Quiles Bodí. Organitzacions empresarials
Sr. Ricardo Miguel Burdeos Baño. Organitzacions empresarials
Sr. José Abargues Morán. Organitzacions empresarials
Sra. M. Josep Amigó Laguarda. Diputació de València
Sra. Sandra Gómez López. Ajuntament de València
Sra. Amparo Escribá Casa. Organitzacions sindicals
Sr. Miguel Angel Vera Mora. Organitzacions sindicals
Sra. Susana Díaz González. Organitzacions sindicals

Sra. Mónica Bragado Cabeza. Presidenta
Sr. Jesús Marí Farinós. Secretari
Sr. Francisco Mora Mas. Rector de la UPV
Sr. Vicent Castellano i Cervera. Secretari General de la UPV
Sr. José Antonio Pérez García. Gerent de la UPV
Sr. Adolfo Lozano Barrueco. Representant del Consell de
Govern. PAS
Sr. Juan Carlos Cano Escribá. Representant del Consell de
Govern. PDI

3.4. CLAUSTRE UNIVERSITARI
És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està integrat pel rector, el secretari, el gerent i tres-cents
membres de la comunitat universitària (entre ells directors
de centre, professors, alumnes, personal d’administració i
serveis, ajudants i personal d’investigació...). Li correspon
l’elaboració dels Estatuts i les altres funcions que li atribueix
la LOU.

Memòria del curs acadèmic UPV 2018-2019 _19

Composició del Claustre Universitari
Sector/òrgan

Campus d’Alcoi
Representants

Rector

1

Vicerectors

4

Secretari general

1

Gerent

1

Delegat d’alumnes

1

Director de centre

13

Professors funcionaris doctors

145

Altre personal docent i investigador

45

Personal d’administració i serveis

30

Alumnes

62

Total

303

Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Campus de Gandia
Escola Politècnica Superior de Gandia

4.2. DEPARTAMENTS
Dep. de Biotecnologia
Dep. de Ciència Animal
Dep. de Composició Arquitectònica
Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de
l’Art

4. ESTRUCTURA ACADÈMICA

Dep. de Comunicacions
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals

4.1. ESCOLES I FACULTATS
Distribució de centres per campus
Campus de Vera
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural

Dep. de Construccions Arquitectòniques
Dep. de Dibuix
Dep. d’Economia i Ciències Socials
Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
Dep. d’Escultura
Dep. d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Dep. de Física Aplicada

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

Dep. d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Enginyeria
Civil

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports

Dep. d’Enginyeria i Infraestructura dels Transports

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Dep. d’Enginyeria Electrònica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Dep. d’Enginyeria Gràfica

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Facultat de Belles Arts

Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials

Escola de Doctorat

Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear
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Dep. d’Enginyeria Elèctrica

Dep. d’Enginyeria Rural i Agroalimentària
Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Dep. d’Enginyeria del Terreny
Dep. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera
Dep. de Lingüística Aplicada
Dep. de Màquines i Motors Tèrmics
Dep. de Matemàtica Aplicada

Institut Universitari de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia

Dep. de Mecànica dels Mitjans Continus i Teoria d’Estructures

Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel•lular de
Plantes

Dep. d’Organització d’Empreses

Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València

Dep. de Pintura

Institut Universitari Mixt de Tecnologia d’Informàtica

Dep. de Producció Vegetal

Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

Dep. de Projectes Arquitectònics
Dep. de Projectes d’Enginyeria
Dep. de Química

4.4. ESTRUCTURES PRÒPIES D’INVESTIGACIÓ

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments

Dep. de Tecnologia d’Aliments

Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular

Dep. de Termodinàmica Aplicada

Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi

Dep. d’Urbanisme

Centre d’Investigació Aqüicultura i Medi Ambient
Centre d’Investigació Art i Entorn

4.3. INSTITUTS UNIVERSITARIS

Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria
Centre d’Investigació en Gestió i Enginyeria de Producció

Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial

Centre d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA)

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia Animal

Centre d’Investigació d’Enginyeria Econòmica

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia del Formigó

Centre d’Investigació en Enginyeria Mecànica

Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics

Centre d’Investigació en Mètodes de Producció de Programari

Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat
Valenciana

Centre d’Investigació Pattern Recognition and Human Language Technology

Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi Ambient

Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament

Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica

Institut Universitari d’Enginyeria Energètica

Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg

Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària

Institut Agroforestal Mediterrani

Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada

Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni

Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada
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Institut d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria
Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agronòmica i del Medi Natural

Institut de Tecnologia de Materials

Grau en Biotecnologia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural

Institut del Transport i Territori
Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement
Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular
Institut de Tecnologia Elèctrica
Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic

4.5. TITULACIONS
4.5.1. Titulacions de grau ordenades per centres

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació
Grau en Arquitectura Tècnica

Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Escola Politècnica Superior de Gandia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i
Imatge
Grau en Tecnologies Interactives
Grau en Turisme
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Grau en Fonaments de l’Arquitectura
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Ciència de Dades
Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria de l’Energia
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial

Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

4.5.3. Titulacions de màster
Campus d’Alcoi

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)
Màster Universitari en Enginyeria d’Organització i Logística
Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Gestió i Administració Pública
Facultat de Belles Arts
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Disseny i Tecnologies Creatives

Campus de Gandia
Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la
Societat de la Informació
Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental
d’Ecosistemes Marins i Costaners
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
Màster Universitari en Postproducció Digital
Campus de Vera

4.5.2. Titulacions de doble grau
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Turisme

Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Politècnica Superior de Gandia
Doble grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i
Imatge + Comunicació Audiovisual

Escola Politècnica Superior de Gandia

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Economia Agroalimentària i del Medi Ambient

Dep. d’Economia i Ciències Socials
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Ciència i
Enginyeria dels Aliments

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Gestió
de la Qualitat i Seguretat

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Sanitat i
Producció Vegetal

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
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Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Producció Animal

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i
Ports + Enginyeria del Formigó

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i
Ports + Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació +
Enginyeria de Sistemes Electrònics

Dep. d’Enginyeria Electrònica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació +
Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions

Dep. de Comunicacions
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica

Dep. de Biotecnologia
Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel•lular de
Plantes

Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel•lular de
Plantes
Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Màster Universitari en Computació Paral•lela i Distribuïda

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns
Culturals

Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Màster Universitari en Construccions i Instal•lacions Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Dep. de Projectes d’Enginyeria

Màster Universitari en Aqüicultura

Dep. de Ciència Animal

Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Màster Universitari en Arquitectura

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Màster Universitari en Direcció i Gestió de Projectes

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits
per Computador

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia

Dep. d’Escultura

Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi
Ambient

Dep. d’Economia i Ciències Socials
Màster Universitari en Edificació

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial

Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Màster Universitari en Enologia

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Màster Universitari Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en
Agricultura Sostenible

Dep. d’Ecosistemes Agroforestals

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports
Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes

Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors
Màster Universitari en Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Gestió Cultural

Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història
de l’Art
Màster Universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Màster Universitari en Gestió de la Informació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Màster Universitari en Enginyeria del Formigó

Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Màster Universitari en Enginyeria Ambiental

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria Mecànica

Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials
Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica

Màster Universitari en Enginyeria d’Anàlisi de Dades, Millora de
Processos i Presa de Decisions

Dep. d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció,
Logística i Cadena de Subministrament

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria de Forests

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Màster Universitari en Enginyeria Química

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics

Dep. d’Enginyeria Electrònica
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Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes
Software

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Màster Universitari en Producció Artística

Facultat de Belles Arts
Màster Universitari en Química Sostenible

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Màster Universitari en Intel•ligència Artificial, Reconeixement
de Formes i Imatge Digital

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Investigació Matemàtica

Dep. de Matemàtica Aplicada
Màster Universitari en Llengües i Tecnologia

Dep. de Lingüística Aplicada
Màster Universitari en Millora Genètica Animal i Biotecnologia
de la Reproducció

Dep. de Ciència Animal
Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal

Institut Universitari de Conservació i Millora de
l’Agrodiversitat Valenciana
Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius

Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química
Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal

Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient

Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear
Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de
Comunicacions

Dep. de Comunicacions
Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports

Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics
Màster Universitari en Música

Facultat de Belles Arts
Màster Universitari en Paisatge i Enginyeria Bioambiental

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural
Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Màster Universitari en Producció Animal

Dep. de Ciència Animal
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4.5.4. Programes de doctorat
Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses
Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística
i Paisatge
Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació
Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Informàtica
Industrial
Programa de Doctorat en Biotecnologia
Programa de Doctorat en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de la Producció
Animal
Programa de Doctorat en Conservació i Restauració de Béns
Culturals

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

4.5.5. Competències transversals

Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials

La UPV té establit un sistema d’avaluació per competències,
amb l’objecte d’aconseguir una avaluació individualitzada de
progrés i adquisició final de competències de cada alumne.
Així mateix, es tracta de proporcionar dades agregades per a
la gestió i millora del títol per part de les ERT.

Programa de Doctorat en Economia Agroalimentària
Programa de Doctorat en Estadística i Optimació
Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació i Culturals
Programa de Doctorat en Informàtica
Programa de Doctorat en Infraestructures de Transport i Territori
Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció
Programa de Doctorat en Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental
Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica
Programa de Doctorat en Enginyeria Geomàtica

La UPV té definides tres vies d’avaluació per a les competències transversals:
1. Durant el procés formatiu: a través d’assignatures, que són
punt de control.
2. En finalitzar els estudis: a través del Treball Final de Grau i
del Treball Final de Màster.
3. A través d’activitats extracurriculars que evidencien el nivell
aconseguit en qualssevol de les competències transversals.

Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil
Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial
Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures i les
seues Aplicacions
Programa de Doctorat en Matemàtiques
Programa de Doctorat en Química
Programa de Doctorat en Química Sostenible
Programa de Doctorat en Recursos i Tecnologies Agrícoles
Programa de Doctorat en Sistemes Propulsius en Mitjans de
Transport
Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química
Programa de Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar
Programa de Doctorat en Telecomunicació
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RELACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1
Comprensió i
integració

CT2
Aplicació
pensament pràctic

CT3
Anàlisi i resolució
de problemes

CT4
Innovació,
creativitat i
emprenedoria

CT8
Demostrar la comprensió i integració del coneixement tant de la mateixa especialització com en
altres contextos més amplis.

Aplicar els coneixements a la pràctica, atesa la
informació disponible, i establir el procés a seguir per a aconseguir els objectius amb eficàcia
i eficiència.

Analitzar i resoldre problemes de forma efectiva i
identificar i definir els elements significatius que
el constitueixen.

Innovar per a respondre satisfactòriament i de
manera original a les necessitats i demandes
personals, organitzatives i socials amb una actitud emprenedora.

CT5
Disseny
i projecte

CT6
Treball en equip i
lideratge

CT7
Responsabilitat
ètica,
mediambiental i
professional

Comunicació
efectiva

CT9
Pensament crític

CT10
Coneixement
dels problemes
contemporanis

CT11
Aprenentatge
permanent

CT12
Dissenyar, dirigir i avaluar una idea de manera
eficaç fins a concretar-la en un projecte.

Treballar i liderar equips de manera efectiva per
a la consecució d’objectius comuns i contribuir
al desenvolupament personal i professional
d’aquests.

Planificació i gestió
del temps

CT13
Instrumental
específica

Comunicar-se de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, utilitzar adequadament els
recursos necessaris i adaptar-se a les característiques de la situació i de l’audiència.

Desenvolupar un pensament crític interessantse pels fonaments en què recolzen les idees,
accions i judicis, tant propis com aliens

Coneixement dels problemes contemporanis.

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica,
autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, en
funció de l’objectiu perseguit.

Planificar adequadament el temps disponible
i programar les activitats necessàries per a
aconseguir els objectius, tant academicoprofessionals com personals.

Capacitat per a utilitzar les tècniques, les habilitats i les eines actualitzades necessàries.

Actuar amb responsabilitat ètica i professional
davant un mateix i els altres.
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4.6. DOCÈNCIA EN OBERT
La UPV imparteix actualment 68 Cursos Oberts Massius
Online (MOOC), en què aquest curs s’han inscrit 381.321 estudiants de 200 països, amb un total històric de més d’1.500.000
inscripcions des del començament de la iniciativa. Tres dels
nostres cursos s’han col•locat en la llista que aquest estiu
ha publicat ClassCentral dels 100 cursos en línia de sempre
millor valorats, que situa la UPV entre les 12 universitats del
món amb millors valoracions en aquesta matèria.
En el marc del programa Docència en Xarxa s’han generat
un total de 728 nous materials docents per part de 283 professors participants. El projecte de millora didàctica a través
de la Docència Inversa s’ha realitzat aquest últim curs en 415
assignatures amb un total de 419 professors involucrats.

Càtedra AIMPLAS
Càtedra AITEX
Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement
Càtedra Bayer CropScience
Càtedra BigML en aprenentatge automàtic
Càtedra Bioinsecticides-IDAI Nature
Càtedra Blanca - CEMEX
Càtedra CAJAMAR-UPV d’Economia Social
Càtedra Canvi Climàtic
Càtedra Cardiovascular Eves/Ferrer
Càtedra Ceràmica Ascer
Càtedra Ciutat de València
Càtedra COMAFE
Càtedra Consum

4.7. FORMACIÓ CONTÍNUA
El Centre de Formació Permanent té entre els seus objectius
la funció d’impulsar i col•laborar amb els professors, departaments, centres i altres òrgans propis de la UPV en la creació i
desenvolupament de projectes formatius per a facilitar-ne la
difusió i promoció en l’entorn socioeconòmic.

Càtedra Coneixement de la Malaltia a través de l’Esport
Càtedra Cultura Directiva i Empresarial
Càtedra de l’Esport
Càtedra Divalterra
Càtedra DKV d’Art i Salut
Càtedra Fundació Quaes
Càtedra Govern Obert

4.8. OFERTA COMPLEMENTÀRIA
Les càtedres d’empresa són una manera d’establir una àmplia
i qualificada col•laboració d’empreses, fundacions o entitats
amb vinculació empresarial amb la Universitat Politècnica de
València per a desenvolupar objectius de docència, investigació, transferència de tecnologia i coneixement. De manera
anàloga, les aules d’empresa són el resultat dels acords entre
la Universitat Politècnica de València i les empreses per al
desenvolupament d’activitats formatives i de difusió del coneixement. Es diferencien pel tipus d’activitats que poden
realitzar, per l’aportació econòmica i per la durada inicial.
Càtedres d’empresa

Càtedra ACAL- Ciutat Sostenible
Càtedra Aigües de València
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Càtedra Heineken
Càtedra Human Behaviour & Focus Values
Càtedra Innovació Campus de Gandia
Càtedra Istobal
Càtedra IVIO
Càtedra Juan Arizo Serrulla
Càtedra Nagares Mecatrònica
Càtedra Pamesa
Càtedra Smart City
Càtedra Stadler. Mobilitat Sostenible
Càtedra Transport i Societat
Càtedra Telefònica Noves Tecnologies per al Medi Ambient i la Inclusió Social

Càtedra Terra Ciutadana

5. PLA ESTRATÈGIC

Càtedra Torrecid
Càtedra Transparència i Participació
Càtedra Vicente Serradell CSN
Càtedra Vila-real Cf
Aules:

Aula CAIXA ONTINYENT
Aula Cemex Sostenibilitat
Aula COEICV-DV
Aula Comunicació en Horticultura
Aula Bancaixa Joves Emprenedors
Aula Formació Universitària Xàtiva
Aula Infància i Adolescència
Aula HNA
Aula Multiscan
Aula Prosegur

Durant 2018 estigueren actius 24 projectes estratègics, els 23
inicialment definits més un altre introduït en el Pla Estratègic
precisament el 2018. En l’àmbit d’aquests 24 projectes estratègics estigueren actius 83 objectius i 148 plans d’acció. Al
llarg d’aquest informe es detalla el grau d’abast de la planificació pel que fa a reptes, objectius i plans d’acció.
El nivell d’avanç del PEUPV2020, quant a l’activitat relacionada amb els plans d’acció, ha sigut del 63% de la planificació
l’any 2018, en què és important indicar que els plans planificats en un any poden tenir una durada superior a aquest, fins
i tot ser plurianuals. El nivell d’avanç dels plans d’acció ha
sigut del 48% sobre l’horitzó de l’any 2020.
Complementàriament, i derivat de les lliçons apreses reflectides en el Tercer Informe de Seguiment corresponent a l’any
2017, durant 2018 s’ha definit i començat a executar un enfocament de gestió addicional a fi d’alinear i connectar els
plans d’acció del Pla Estratègic per a augmentar-ne el nivell
de transversalitat.

Aula Pavasal, Enginyeria i Societat
Aula Riu Sec de Mutxamel

6. INVESTIGACIÓ
4.9 UNIVERSITAT SÈNIOR
La Universitat Sènior està integrada en el Vicerectorat
de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat
Politècnica de València i és l’encarregada d’elaborar i organitzar un programa formatiu de caràcter universitari, específic
per a majors de 55 anys. Aquest curs n’ha celebrat el 20 aniversari.
Ha comptat amb 2.023 alumnes entre els campus de Vera,
Alcoi i Gandia distribuïts entre més de 70 cursos monogràfics.
I s’ha posat en marxa la Diplomatura Sènior al campus de
Vera.

L’any 2018 el volum econòmic de les activitats d’I+D+i de la
Universitat Politècnica de València va ser de 58,656 milions
d’euros, fet que suposa un augment de quasi el 30% respecte
a 2017.
En analitzar l’activitat d’I+D+i competitiva de la Universitat
Politècnica de València, segons la naturalesa jurídica de
l’entitat finançadora, podem observar que continua sent
l’Administració central, amb un 48,4% del volum econòmic
total, el nostre primer finançador, seguit de la Unió Europea,
que passa d’un 45,2% a 26,8% del global. La Generalitat
Valenciana amb un 21,3% triplica la seua aportació en relació
amb l’exercici anterior.
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7. PRESSUPOST
Resum del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici
2019 d’acord amb el document de Gerència de Pressupost
UPV 2019. Memòria d’ingressos i despeses publicat en
Transparència UPV.

Pressupost d’Ingressos
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Pressupost de Despeses
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8. INFRAESTRUCTURES

9. HONORS, DISTINCIONS I PREMIS.

El Servei d’Infraestructures, com a servei encarregat de
gestionar l’execució d’obres i instal•lacions, proporcionar assessorament i informació tècnica, amb l’objectiu d’optimar les
infraestructures de la Universitat Politècnica de València, ha
gestionat durant l’any un elevat nombre d’obres i serveis dels
quals es destaquen per la seua importància tant quantitativa
com qualitativa les següents:

Durant el curs 2018-2019 han sigut investits Doctor Honoris
Causa:
John F. McGregor. Doctor Honoris Causa per la Universitat
Politècnica de València.
Investit el 22 de novembre de 2018.
Jean Pierre Sauvage. Doctor Honoris Causa per la Universitat
Politècnica de València.

Denominació de l’obra
Projecte i obra de desmuntatge, trasllat
i muntatge de complex modular provisional per a laboratori de reproducció de
peixos de l’ICTA-UPV, al campus de Vera
de la Universitat Politècnica de València.
Projecte i obra de desmuntatge, trasllat i muntatge de complex modular
provisional per a aula seminari i
laboratoris d’investigació de Ciència Animal, al campus de Vera de la
Universitat Politècnica de València.
Projecte i obra de desmuntatge, trasllat
i muntatge de complex modular provisional per a laboratori d’investigació
d’Enginyeria Química, al campus de Vera
de la Universitat Politècnica de València.
Reforma de la instal•lació de climatització a l’edifici 6G (Edifici NEXUS)
al campus de Vera de la UPV.
Substitució de policarbonat deteriorat
a les façanes de la piscina de la UPV.
Substitució de la impermeabilització
del vas de la piscina coberta de la
Universitat Politècnica de València.
Substitució de coberta de nau pesant,
edifici 4J, al campus de Vera de la UPV.
Reforma de la fàbrica de pinsos,
al campus de Vera de la UPV.
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Pressupost
d’execució
485,116.75

343,833.01

949,884.15

528,973.17

201,583.68
204,152.57

133,201.80
289,843.40

Investit el 12 de març de 2019.
Investido el 12 de marzo de 2019.
El 9 de maig el Consell Social de la UPV va celebrar la XVIII
edició dels seus premis, a través dels quals, des de la creació
el 2001, es reconeix l’excel•lència acadèmica i emprenedoria
d’alumnat, docents i investigadors de la UPV, així com la implicació d’empreses i institucions amb l’entorn universitari.
En un acte presidit per la màxima autoritat del Consell Social
de la UPV, la Sra. Mónica Bragado, i que va comptar amb
la presència del rector de la UPV i de la directora general
d’Universitats, Sra. Josefina Bueno, entre altres nombroses
autoritats de diversos àmbits, es van concedir 30 distincions, dividides en 9 categories: Millor Estudiant; Excel•lència
Docent; Millor Màster Oficial; Innovació en la Gestió;
Investigació; Millor Programa de Doctorat; Càtedra Cultura
Directiva i Empresarial en les subcategories de Millor Projecte
i Millor Directiu; Responsabilitat Social (en les modalitats
Universitària i Corporativa), i Cooperació Universitat-Societat
(en l’àmbit d’I+D+i, Pràctiques en Empresa i Ocupació i
Millora del Coneixement).
En l’àrea d’esports s’han obtingut els millors resultats esportius en aquestes cinc dècades. Amb un total 23 medalles
nacionals, la UPV s’ha proclamat Campiona d’Espanya
Universitària de judo, triatló i halterofília. Subcampiona
d’Espanya Universitària d’esgrima, rugbi i taekwondo i s’ha
pujat al podi en tercers llocs nacionals en escacs, atletisme,
bàdminton, golf, karate i natació.
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10. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

11. CONSELL SOCIAL

La Universitat Politècnica de València entén que la informació
pública pertany als ciutadans i, per tant, ha de posar-la al seu
abast de manera senzilla. El portal de transparència és una
oportunitat d’acostar la informació a la societat valenciana.

El Consell Social de la Universitat Politècnica de València
és l’òrgan encarregat de la supervisió de les activitats de
caràcter econòmic de la universitat i del rendiment dels seus
serveis. Així mateix, s’ocupa de promoure la col•laboració de
la societat en el finançament de la universitat, així com de
les relacions entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l’activitat
universitària. La seua activitat durant el curs s’arreplega a
continuació:

En aquest portal es troba la informació econòmica, pressupostària i estadística, la normativa vigent i la informació
institucional, organitzativa i de planificació..
Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractació
Subvencions

11.1. ACORDS PLENARIS DURANT EL CURS 20182019

Pressupostos i execució
Comptes i béns

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 D’OCTUBRE DE 2018

Plans de finançament

• Aprovació del conveni per a la creació d’una unitat mixta d’investigació amb l’Institut Valencià d’Investigacions
Agràries (IVIA).

Enquestes i estudis d’opinió
Comptes oberts
Informe rendició de comptes
Normativa vigent
Informació institucional, organitzativa i de planificació

Estructura organitzativa
Personal
Cartera de serveis
Plans i programes anuals

• Aprovació de la Norma 9.1 bis: despeses protocol•làries
i de representació, de les Normes de Funcionament del
Pressupost de la UPV 2018.
• Aprovació de la proposta de retribucions addicionals del
sistema de la UPV.
• Aprovació del canvi de denominació dels centres següents: - Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports,- Escola Tècnica Superior d’Enginyers de
Telecomunicació- Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials.
• Aprovació de les taxes dels títols propis de nova implantació: Màster en Direcció d’Empreses i Eines Tecnològiques de
Gestió MBA, i Expert Universitari en Eines Tecnològiques per
a la Gestió Empresarial.
• Aprovació de les modificacions de preus públics següents: Màster en Business Innovation: Competències i
Eines Avançades per a la Generació d’Innovació. Màster en
Direcció i Planificació d’Empreses MBA. Màster en Direcció
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i Màrqueting d’Empreses Agroalimentàries MBA. Màster en
Direcció de Cooperatives Alimentàries MBA i els seus corresponents títols d’expert i diplomes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2018
• Aprovació de la proposta d’estudi de detall de l’àrea edificable núm. 12 del campus de Vera de la UPV.
• Aprovació de la participació de la UPV en European Network
of Universities, for the implementation of the European
Landscape Convention (UNISCAPE).
• Aprovació de la participació de la UPV en l’Associació
d’Usuaris de SAP Espanya (AUSAPE).
• Aprovació de l’assignació de les retribucions addicionals al
professorat de la UPV del sistema de la Generalitat Valenciana.
• Aprovació del pressupost de la UPV i entitats dependents
per a l’exercici 2019.
• Aprovació de la proposta de cessió de la taxa de reposició no compromesa del personal docent i investigador de la
Universitat Politècnica de València de l’any 2018.
• Aprovació de la correcció d’errors del reconeixement de dedicació de l’any 2017.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 DE MARÇ DE 2019
• Aprovació dels criteris per a l’aprovació de l’establiment
del domicili social a la Universitat Politècnica de València
d’associacions d’interès per a les finalitats de la Universitat.
• Aprovació del conveni de cooperació entre la Universitat
Politècnica de València i la Universitat de València pel qual
s’estableix un marc de regulació per a la creació i funcionament de la Unitat Mixta d’Investigació denominada “Efímere:
Art, Educació i Creativitat”.

• Aprovació de la participació de la Universitat Politècnica de
València en la Cooperativa Europea READ-COOP SCE.
• Aprovació de la proposta de conveni de col•laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Universitat CEU
Cardenal Herrera per a la col•laboració entre l’Institut de
Ciència i Tecnologia Animal i el Departament de Producció i
Sanitat Animal, Salut Pública Veterinària i Ciència i Tecnologia
dels Aliments.
• Aprovació de la proposta d’ubicació de la seu de l’Institut
Valencià de l’Edificació a l’edifici 1B de la Universitat
Politècnica de València.
• Aprovació del Premi Cooperació Universitat-Societat en les
seues tres modalitats: Pràctiques en Empresa i Ocupació,
Cooperació I+D+i i Millora del Coneixement en la UPV, sobre
la base de les propostes seleccionades per la Comissió de
Relacions amb la Societat del passat dia 26 de febrer de 2019.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2019
• Aprovació de la proposta de creació d’estructura pròpia
d’investigació Institut Valencià d’Investigació en Intel•ligència
Artificial.
• Aprovació dels comptes anuals 2018 de la Universitat
Politècnica de València i les seues entitats dependents
(FUNDACIÓ CEDAT, CEDAT, A.G. S.L., FUNDACIÓ CPI, FUNDACIÓ
SERVIPOLI COMUNITAT VALENCIANA, FUNDACIÓ AGROMUSEU
DE VERA COMUNITAT VALENCIANA).
• Aprovació de la proposta de modificació parcial de les normes de funcionament següents del pressupost UPV 2019:
i) Norma 9.4 “Tarifes per cessió d’ús de locals” ii) Annex 3
“Taules retributives personal UPV”.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JUNY DE 2019
• Aprovació de la distribució de les beques col•laboració
per al curs 2019-2020 del Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
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• Aprovació de la participació de la Universitat Politècnica
de València en l’Associació Plataforma Tecnològica de la
Carretera.

• Aprovació de les taxes dels títols propis següents: Màster
en Gestió Eficient de les Energies Renovables. Màster en
Implantació de Sistemes per a la Indústria 4.0.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE JULIOL DE 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL DE 2019

• Aprovació de la creació de l’Associació de Productors i
Comercialitzadors de la Tomata Valenciana.
• Aprovació de les modificacions substancials de grau.
• Aprovació de les modificacions substancials de màster.
• Aprovació del doble títol de Màster Universitari en Enginyeria
de Camins, Canals i Ports i Màster Universitari en Transports,
Territori i Urbanisme.
• Aprovació del doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i del
Medi Natural i Grau en Ciències Ambientals.

11.2. ACORDS DE LA COMISSIÓ D’ASSUMPTES
ECONÒMICS DURANT EL CURS 2018-2019
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE MARÇ DE 2019
• Aprovació de les actualitzacions dels preus públics a aplicar
en els títols propis oferits en el curs 2018-2019 al Centre de
Formació Permanent de la UPV.
• Aprovació de les taxes del títol propi de nova implantació: Expert Universitari en el Desenvolupament Personal de
Competències Professionals en el Sector Agroalimentari mitjançant la Metodologia Growth Management.
• Aprovació de les taxes dels títols propis següents de nova
implantació (pla d’estudis coordinat): Màster en Tecnologia de
l’Aigua. Diploma d’Especialització en Tractaments de l’Aigua.
Màster en Humanitats Ecològiques, Sustentabilitat i Transició
Ecosocial. Diploma d’Especialització en Sostenibilitat, Ètica
Ecològica i Educació Ambiental.
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• Aprovació de les taxes del títol propi Màster en SEO
Intelligence.
• Aprovació de les taxes del títol propi Màster en Bioinformàtica,
Biologia Computacional i Medicina Personalitzada.
• Aprovació de la modificació dels preus públics a aplicar en
els títols propis oferits.
• Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
del personal d’administració i serveis, aprovada pel Consell
de Govern amb data 30 de maig de 2019.

12. DEFENSOR UNIVERSITARIO
Durante el curso 2018-19 la oficina del Defensor Universitario
ha realizado las siguientes acciones en los temas que se señalan a continuación:
Els problemes relacionats amb els alumnes s’han decrementat de una forma important, en un 53,39%, de 118 a 55, el que
representa el 59,14% de les queixes totals.
Entre ells, sols el 7,27% de les queixes s’han referit a les
Normatives de Progrés i Permanència, el que ha representat
una disminució de 13,1 punts percentuals respecte del curs
passat. El 54,55% s’ha referit a les Normatives de Règim
Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat, el que ha representat un
aument de 8,6 punts percentuals respecte del curs anterior.
La resta de queixes de l’alumnat, relacionats amb beques,
doctorat, formació permanent i altres temes han representat el 38,18%. El que ha significat un increment de 4,5 punts
percentuals respecte del curs passat. S’ha degut fonamentalment a l’increment de altres temes, i dins d’ells el creixement
dels casos de propietat intel·lectual del treball fi de grau i
màster i de problemes entre estudiants.
Així doncs la gran part de l’activitat de l’Oficina del Defensor
Universitari continua sent deguda als estudiants dels diferents nivells, destacant de nou les Normatives de Règim
Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat.
Els casos relacionats amb el PDI, PAS i Personal Investigador
han representat el 40,86% del total, passant de 34 a 38. Això
ha significat un increment de 15,1 punts percentuals respecte
del curs 2017-2018. Destacar que dintre d’estos casos està el
increment substancial de informes MISTRAL que han arribat
fins a la Defensoria Universitària. Has passat de 3 a 12 en el
curs 2018-2019.
Fins a aquest moment, sols el 6,5% dels casos s’ha resolt
ja favorablement a favor del reclamant, el 27,97% del casos
s’ha resolt en contra, el 37,63% del casos ha tingut resolucions parcials a favor i en contra, mentre que el 28% encara
està pendent de resolució. Interpretar aquestes xifres ha de
fer-se amb l’excepció que algunes de les queixes proposades no es poden resoldre a causa de les normatives vigents

i també que la Universitat sempre les aplica amb la màxima
generositat possible valorant en cada cas les circumstàncies
personals.
Destacar la participació de Defensoria Universitària en diferents Comissions de l’UPV i en les reunions anuals de
la Conferència Estatal de Defensors Universitaris i altres
col·lectius.

13. SERVICIOS
La Universitat Politècnica de València cuenta en estos momentos con los servicios siguientes:
Acción Internacional (Área)
Acción Internacional (Oficina)

La Oficina de Acción Internacional (OAI), integrada dentro de la estructura orgánica del Gabinete del Rector de
la Universitat Politècnica de València (UPV), tiene como
finalidad principal coordinar, fomentar y apoyar la participación internacional de la Universidad en programas de
posgrado y colaboración académica realizados por convenio con universidades extranjeras.
Actividades Culturales

Elaboración y planificación de un completo programa
de actividades culturales, específicamente diseñado
atendiendo las múltiples necesidades de la comunidad
universitaria.
Agromuseu de Vera
Alumnado

El Servicio de Alumnado es un servicio administrativo
de carácter central de la UPV, cuya función está dirigida
fundamentalmente hacia los alumnos, tanto en lo que se
refiere a los preuniversitarios como a los de primer, segundo y de tercer ciclo (Doctorado).
Alumnado, Rendimiento y Evaluación Curricular

Estudia el rendimiento académico de las distintas asignaturas que se imparten en cada uno de los centros de
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la UPV. Elabora propuestas de evaluación curricular del
alumnado a través de la Subcomisión de Rendimiento
Académico y Evaluación Curricular.
Alumni

Alumni de la Universitat Politècnica de València es el servicio universitario creado para mantener el vínculo de la
UPV con sus titulados.
Análisis para la Eficiencia de los Recursos
Biblioteca y Documentación Científica

Provee y gestiona la documentación e información bibliográfica de apoyo al estudio, la docencia y la investigación
de la comunidad UPV; y además, ofrece actividades de
formación sobre el manejo de sus recursos.
Calidad y Acreditación
Casa del Alumno
Cátedras de Empresa
CEDAT - Serv. Atenc. Estud. Discapacit.

Ofrece información y asesoramiento a los miembros de la
comunidad universitaria con discapacidad, así acompañamiento y apoyo en el aula. Presta ayudas técnicas para
el estudio a aquellos alumnos que, por sus necesidades
educativas especiales, así lo requieren. Promueve y gestiona acciones de formación y empleo para este colectivo
dentro y fuera de los campus de la Universidad Politécnica de Valencia, y presta diferentes servicios desde su
Centro Especial de Empleo.
Así mismo se realizan proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, Planes Integrales
de Accesibilidad, auditorías en materia de accesibilidad,
revisión de proyectos y asesoramiento, y diseño de modelos ideales.
Centro Educativo Infantil

El Centro Educativo Infantil Vera es el encargado de atender y educar a los hijos e hijas de los miembros de la
comunidad universitaria de la Universitat Politècnica de
València con edad comprendida entre 1 y 3 años (1º ciclo
de Educación Infantil). Es un centro abierto y flexible, con
un enfoque globalizado de la Educación Infantil.
Y todo ello con el fin de:
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- Conciliar la vida laboral y familiar de los miembros de la
comunidad universitaria.
- Garantizar una escuela de calidad educativa con un
marcado carácter pluricultural.
- Ofrecer una educación individualizada dentro de un
clima de seguridad afectiva y de respeto, favoreciendo
el desarrollo social, emocional e intelectual del niño y la
niña.
- Favorecer la relación familia-escuela, abriendo canales
de comunicación y acción conjunta y coordinada.
Ciencias de la Educación

El Instituto de Ciencias de la Educación es el encargado
de ayudar a la docencia, ofreciendo formación, apoyo y
asesoramiento al profesorado en el ámbito de la pedagogía universitaria, y propiciando la divulgación y empleo de
nuevos recursos y tecnologías educativas, contribuyendo
al proceso de innovación y evaluación de la calidad de la
enseñanza, así como desarrollar actividades formativas y
facilitar apoyo psicopedagógico al estudiante al objeto de
atender sus necesidades de orientación y asesoramiento
académico, personal y profesional.
Ciudad Politécnica de la Innovación

El Área de para la Ciudad Politécnica de la Innovación,
parque científico de la Universidad Politécnica de Valencia, ejerce la labor de dirección ejecutiva de la Fundación
CPI, entidad gestora de la CPI. Su misión es velar por el
adecuado cumplimiento de los objetivos definidos por el
patronato de la Fundación en el marco de la CPI y de la
adecuada coordinación con las unidades de la UPV que
prestan servicios a los usuarios del parque científico.
Comunicación

El Área de Comunicación se encarga de recopilar, elaborar y difundir información sobre la Universitat Politècnica
de València a través de la página web; la UPV Radiotelevisión; los medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales; los medios sociales; los materiales impresos; etc.
Contratación

Facilita información en materia de contratación administrativa de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Control Interno
Cooperación al Desarrollo (Área)
Cooperación al Desarrollo (Centro)

El Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) es el área
de la Universitat Politècnica de València (UPV) encargada
de apoyar e incentivar la participación de la comunidad
universitaria en actividades de cooperación universitaria
para el desarrollo.
Correos

La Oficina Postal tramita todas las necesidades relacionadas con el envío de correos, ya sea de parte del personal
de la UPV o de centros, departamentos, servicios... También entrega el correo a sus destinatarios dentro del
campus universitario, tanto a su dirección postal como
a su apartado oficial. Además, asesora en cuestiones de
tarifas, tipos de envíos, tiempo de tránsito, etc.
Defensor Universitario

Conforme al artículo 133 de los Estatutos de la Universitat
Politècnica de València aprobados por el Decreto 182/2011
de 25 de noviembre, del Consell de la Generalitat, el Defensor Universitario es una institución que actúa como
comisionado del Claustro Universitario para la protección
de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes
órganos y servicios universitarios debiendo tener en
consideración los principios de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, democracia y respeto al medio ambiente
que inspiran la actuación de la Universidad Politécnica
de Valencia.
Delegación de Alumnos
Deportes

El Servicio de Deportes es el encargado de promocionar y
facilitar la práctica deportiva a todos los niveles, a través
de la gestión de una oferta amplia de instalaciones, actividades, escuelas, formación, competiciones y servicios
específicos a los deportistas de alto nivel.
Y todo ello al objeto de trasmitir valores educativos a
través del deporte y mejorar el bienestar integral de la
Comunidad Universitaria.

Durante el curso académico 17/18, 12.191 socios de deportes han generado el movimiento que nos hace ser
más activos, más saludables y, por qué no decirlo, más
competitivos. Esta cifra representa al 33,98% de nuestra
comunidad universitaria; es decir, más de un tercio de
nuestra comunidad hace deporte en su universidad.
Económica (Área)
Editorial UPV

La Editorial de la Universitat Politècnica de València,
fundada en 1986, tiene como misión la difusión de la
investigación desarrollada por el personal docente de
Universidad y la edición de bibliografía de apoyo a la docencia.
Escola d’Estiu
Estudios y Ordenación de Títulos

La primera función del Área de Estudios y Ordenación de
Títulos es trabajar en el diseño de los nuevos títulos y planes de estudios, en el marco de la convergencia europea
para la educación superior.
Evaluación, Planificación y Calidad

El Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad es el
encargado de:
- Proporcionar asistencia y asesoramiento al equipo rectoral, e instancias que éste señale, bajo el rigor de una
base de conocimiento sustentada en la formación, el estudio y la investigación.
- Proveer las herramientas necesarias y coordinar todos
los esfuerzos que se realicen en materia de Calidad.
- Prestar el apoyo técnico y logístico a cualquiera de las
Unidades pertenecientes a esta Universidad en las actividades de mejora de la calidad de sus operaciones y
servicios.
- Ser generador de conocimiento, y promocionar la formación y la utilización de métodos y herramientas para la
mejora de la Calidad.
- Divulgar resultados e información de la realidad universitaria a la Universidad Politécnica de Valencia y a la
sociedad en general.
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Financiación y Presupuestos

El área económica y presupuestaria está compuesta por
el Servicio de Gestión Económica, el Servicio de Tesorería
y Gestión Tributaria, y el Servicio de Financiación y Presupuesto. Es la encargada de:
- apoyar en la elaboración del presupuesto y velar por su
adecuada ejecución, control y justificación;
- facilitar información, documentación y herramientas
para su gestión; y
- proporcionar información para la toma de decisiones
por los órganos de dirección, e información institucional
a través del Sistema de Información Mediterrània.
Y todo ello con el fin de facilitar los medios para gestionar
con economía, eficacia y eficiencia los recursos económicos de la organización.
Fiscalización

El Servicio de Fiscalización es el encargado de ejercer,
con plena autonomía funcional, el control interno de los
gastos, los ingresos y las inversiones de la UPV, con el fin
de asegurar la legalidad y la consecución de una buena
gestión financiera, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y economía.
Fondo de Arte y Patrimonio UPV

Área adjunta al Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria, encargada de administrar los medios
y recursos para la correcta gestión, fomento, difusión y
conservación de las colecciones integrantes del Fondo
de Arte y Patrimonio de la UPV.
Formación para la Administración y los Servicios Universitarios
Formación Permanente

El Centro de Formación Permanente es el encargado de
gestionar las actividades y proyectos de formación no reglada promovida por la Universidad:
Fórum UNESCO

Organizan actividades y proyectos para la protección
del patrimonio cultural y natural, con la participación de
profesores y estudiantes, y desarrollan el sitio web http://
universidadypatrimonio.net, donde se ofrece información
de esta red.
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Gestión de Alumnado
Gestión de la I+D+i

El Servicio de Gestión de la I+D+i tiene por objeto soportar
y potenciar la coordinación y ejecución de los procesos
de gestión económica administrativa de la actividad de
investigación, innovación y transferencia del conocimiento de la Universitat Politècnica de València.
Gestión Económica

El área económica y presupuestaria está compuesta por
el Servicio de Gestión Económica, el Servicio de Tesorería
y Gestión Tributaria, y el Servicio de Financiación y Presupuesto.
IDEAS UPV

La Unidad de Emprendimiento IDEAS UPV, integrado en
la Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo es el
órgano impulsor las iniciativas empresariales que nacen
de la UPV.
Igualdad

La Unidad de Igualdad UPV hace posible el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
que dotan a la UPV de los instrumentos necesarios para
el desarrollo real de las políticas en materia de Igualdad. En ese marco y como salvaguarda de la dignidad
de las personas, se dispone del Protocolo de actuación
frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso
por orientación sexual y por identidad y/o expresión de
género, así como del Protocolo de atención a la identidad
y/o expresión de género, paso decidido de la Universitat
para el pleno reconocimiento de la diversidad como valor
social. Garantías de derechos reforzados por la existencia
del Código Ético de la UPV como esencia de la cultura de
respeto y convivencia en la Universitat.
Infraestructuras

El Servicio de Infraestructuras es el encargado de:
- Gestionar la ejecución de todas las obras e instalaciones
- Proporcionar asesoramiento e información técnica
- Proporcionar el soporte para el funcionamiento de la telefonía fija y datos y de la telefonía móvil
- Proporcionar soporte para el correcto funcionamiento
de los aparcamientos y sistemas de seguridad

- Prestar servicios audiovisuales.
Inspección de Servicios
Intercambio Académico

La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio
-OPII- coordina la participación de la UPV en programas
de intercambio a nivel mundial.
Gestiona programas de movilidad patrocinados por la UE
así como programas propios financiados íntegramente
por la UPV, dirigidos tanto a estudiantes como a personal
docente-investigador y de administración.
Jurídica (Área)
Jurídico (Servicio)

El Servicio de Abogacía de la Universidad es el encargado
del asesoramiento y de la representación y defensa en
juicio de la Universidad.
Lenguas

El Centro de Lenguas (CDL) y su Subdirección de Asesoramiento Lingüístico proporcionan a toda la comunidad
universitaria diferentes servicios en materia de lenguas
extranjeras. Su objetivo primordial es crear una estructura
académico-administrativa ágil dentro de la UPV capaz de
responder a las demandas y necesidades en el conocimiento de lenguas extranjeras para facilitar la integración
de sus miembros en el Espacio Europeo de Educación Superior a través de cursos de idiomas, exámenes oficiales,
apoyo a la docencia y traducción y revisión de artículos
de investigación.
Lenguas para el Asesoramiento Lingüístico
Mantenimiento

El Servicio de Mantenimiento depende del Vicerrectorado de Infraestructura y Mantenimiento y se encarga de
realizar las operaciones necesarias para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones, edificios e infraestructuras de la Universitat Politècnica de València, así
como del ajardinamiento y limpieza de la urbanización.
Medio Ambiente

La Unidad de Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València es la encargada de:

- Desarrollar tareas de información y sensibilización ambiental.
- Gestionar los aspectos ambientales directos e indirectos generados por las actividades universitarias.
- Implantar, certificar y mantener el sistema de gestión
ambiental según la norma ISO 14001 y el reglamento
EMAS.
El compromiso ambiental de la UPV se materializó con
la inscripción de la UPV, en mayo de 2009, en el registro
EMAS, convirtiéndose en la primera universidad española
con un Sistema de Gestión Ambiental verificado según
EMAS.
Microscopía Electrónica

El Servicio de Microscopía Electrónica es una instalación
dependiente del Vicerrectorado de Investigación que se
dota de instrumentación científica relacionada con el
campo de la microscopía.
Normativa e Inspección

El Servicio de Normativa e Inspección es el encargado de:
- La emisión de informes y dictámenes jurídicos sobre
cualquier asunto relacionado con la actividad propia de
la Universidad que le sea encomendado.
- El informe y redacción de los acuerdos, convenios y
contratos de derecho privado que suscriba la Universidad
cuando el asunto así lo requiera o lo disponga la Secretaría General.
- La gestión, seguimiento y control del Registro de Acuerdos, Convenios y Contratos de la UPV y del Registro de
Entidades Jurídicas de la UPV.
- La realización ante la Agencia Española de Protección
de Datos de los trámites de legalización de los tratamientos de datos de carácter personal realizados en la UPV.
- La gestión, seguimiento y control de los expedientes
de responsabilidad patrimonial de la UPV y de los expedientes de régimen disciplinario de los miembros de la
comunidad universitaria
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Ordenación de los Campus
Planificación Académica y Organización del Profesorado
Prácticas y Empleo

El Servicio Integrado de Empleo es el encargado de generar y gestionar las iniciativas de la UPV para apoyar
la mejor inserción laboral de sus titulados, en el menor
tiempo posible desde su graduación. Para el cumplimiento de sus fines el Servicio Integrado de Empleo gestiona
prácticas en empresa, intermediación laboral, orientación
profesional, formación para el empleo y estudios de inserción laboral.
Prevención de Riesgos Laborales (Servicio)

El Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral es la
Unidad de carácter técnico destinada a realizar labores
de asesoramiento y evaluación sobre aquellos riesgos
que son inherentes a las actividades realizadas por los
usuarios, y que pueden suponer una disminución de los
niveles de seguridad y salud o que pudieran repercutir
negativamente sobre los miembros de la Comunidad Universitaria que estuviesen expuestos a las mismas.
Prevención de Riesgos Laborales y Salud (Área)
Procesos Electrónicos y Transparencia

El Servicio de Gestión de la Información Pública y Asuntos
Generales es la entidad responsable de:
-Tramitar las solicitudes de acceso a la información relacionada con el contenido que se recoge en la Ley de
transparencia (Ley 19/2013 y Ley 2/2015)
- Coordinar la seguridad y control de acceso de los distintos campus de la UPV
- Gestionar la reservas y disponibilidad de espacios
-Coordinar los servicios complementarios de la Universitat relacionados con el registro general, oficina de
correos, traslado de mobiliario y enseres
Programas de Investigación e Innovación

El Área de Programas de Investigación e Innovación (PEII)
es la encargada de gestionar el Programa de Ayudas a la
Investigación que ofrece el Vicerrectorado de Innovación
y Desarrollo a todos los investigadores de la UPV: ayudas
para asistencia a congresos, estancias de investigadores
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de prestigio en la UPV, publicación de artículos, primeros
proyectos de investigación, etc. Asimismo, el Área de PEII
es la encargada de mantener actualizada la base de datos de resultados de investigación de toda la UPV, más
conocida por SENIA, y en base a la cual se calcula el índice de actividad investigadora (IAI).
Programas Internacionales de Intercambio

La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio
-OPII- coordina la participación de la UPV en programas
de intercambio a nivel mundial.Gestiona programas de
movilidad patrocinados por la UE así como programas
propios financiados íntegramente por la UPV, dirigidos
tanto a estudiantes como a personal docente-investigador y de administración.
Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia

El Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia (I2T) es la oficina de transferencia
de resultados de investigación (OTRI) de la UPV. Su misión
es la promoción general de la I+D+i de la UPV y la protección y transferencia de los resultados de su investigación.
Promoción y Normalización Lingüística

El Servicio de Promoción y Normalización Lingüística es
el encargado de promover el uso y el conocimiento del
valenciano, con la finalidad de satisfacer las demandas
de los miembros de la comunidad universitaria y de alcanzar los retos que plantea la planificación lingüística
de la UPV.
Protocolo

Protocolo de la Universitat Politècnica de València se encarga de organizar y gestionar los principales eventos
relacionados con el desarrollo de la actividad universitaria en los diversos campus de la Universidad.
Proyectos Institucionales y Experiencia Universitaria
Rector (Oficina)
Recursos Humanos

El Servicio de Recursos Humanos es el encargado de
planificar y ejecutar los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, gestionando el nombramiento
y contratación de todo el personal y de los becarios de
investigación, el pago de retribuciones y seguros socia-

les, así como todas las incidencias que afecten a la vida
laboral del mismo. También gestiona la formación del
Personal de Administración y Servicios y las ayudas de
Acción Social del personal.
Recursos Humanos (Área)
Registro General
Salud Juana Portaceli

El Centro de Salud Laboral Juana Portaceli es la unidad médica del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral
que realiza las tareas propias establecidas en la normativa de
prevención de riesgos laborales, así como asistencia médica,
asesoramiento médico y promoción de la salud a toda la comunidad universitaria.

Universidad Sénior

La Universidad Sénior está integrada en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, se encarga
de gestionar el programa para mayores de 55 años que
pretende acercar la Universidad a las personas que mantienen el entusiasmo por seguir aprendiendo. Cuenta con
la colaboración de la Generalitat Valenciana, a través de
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Vicegerencia

La Vicegerencia depende de Gerencia, que se dedica a la
gestión de los servicios administrativos y económicos de
la UPV bajo la supervisión del rector, que es quien propone y nombra al gerente de acuerdo con el Consejo Social.

Seguridad

Vicesecretaría General

Servicio de Calibración

VLC/CAMPUS

Sistemas de la Información y las Comunicaciones

Es el órgano de la Universidad Politécnica de Valencia
encargado de aplicar las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para poner al
alcance de toda la comunidad universitaria servicios de
calidad.

El VLC/CAMPUS, impulsado conjuntamente por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València,
junto con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es el único proyecto valenciano que ha sido
reconocido como Campus de Excelencia Internacional
por el Ministerio de Educación.

Tecnologías y Recursos de la Información
Tesorería y Gestión Tributaria

El área económica y presupuestaria está compuesta por
el Servicio de Gestión Económica, el Servicio de Tesorería
y Gestión Tributaria, y el Servicio de Financiación y Presupuesto. Es la encargada de:
- apoyar en la elaboración del presupuesto y velar por su
adecuada ejecución, control y justificación;
- facilitar información, documentación y herramientas
para su gestión; y
- proporcionar información para la toma de decisiones
por los órganos de dirección, e información institucional
a través del Sistema de Información Mediterrània.
Y todo ello con el fin de facilitar los medios para gestionar
con economía, eficacia y eficiencia los recursos económicos de la organización.
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