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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 DE 
SETEMBRE DE 2013

•	Aprovar els reglaments de:
•	Departament de Ciència Animal
•	Departament d’Organització d’Empreses

•	Aprovar la constitució de seccions departamentals del:

•	Departament d’Enginyeria Gràfica
•	Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
•	Departament d’Economia i Ciències Socials

•	Aprovar la constitució d’unitats docents del:
•	Departament de Ciència Animal
•	Departament d’Enginyeria Gràfica
•	Departament de Termodinàmica Aplicada
•	Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
•	Departament d’Economia i Ciències Socials

•	Aprovar la renúncia de la participació de la Universitat 
Politècnica de València en la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Llevant Unió Esportiva Cent Anys

•	Aprovar les comissions de caràcter general de la Universitat 
Politècnica de València

•	Aprovar la convocatòria d’eleccions i calendari per a 
centres, departaments, instituts universitaris d’investigació 
i Claustre 2013 i convocatòria i calendari de les eleccions 
a coordinador dels directors d’institut universitari 
d’investigació

•	Aprovar l’adhesió de la Universitat Politècnica de València 
a:

•	Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS)
•	Xarxa Valenciana d’Universitats Saludables

•	Aprovar la memòria de verificació de:
•	Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i 

Geoinformació
•	Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals 

i Ports
•	Aprovar la modificació dels límits d’admissió per continuació 

d’estudis
•	Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del 

personal docent i investigador
•	Aprovar l’autorització per a constituir una servitud de 

pas a favor d’Iberdrola, SA, a fi d’ubicar un centre de 
transformació elèctrica al campus d’Alcoi

•	Aprovar l’adaptació dels títols propis existents a la 
nova Normativa d’Estudis de Formació Permanent de la 
Universitat Politècnica de València: 

•	Diploma d’Especialització en Disseny i Configuració de 
Xarxes Segures

•	Diploma d’Especialització en Seguretat de la Informació

•	Diploma d’Especialització en Gerència Estratègica
•	Diploma d’Extensió Universitària en Tecnologia 

d’Aliments

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 
DE SEPTIEMBRE DE 2013

•	Aprobación de los Reglamentos de:
•	Departamento de Ciencia Animal
•	Departamento de Organización de Empresas

•	Aprobación de constitución de Secciones Departamentales 
del:

•	Departamento de Ingeniería Gráfica
•	Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
•	Departamento de Economía y Ciencias Sociales

•	Aprobación de constitución de Unidades Docentes del:
•	Departamento de Ciencia Animal
•	Departamento de Ingeniería Gráfica
•	Departamento de Termodinámica Aplicada
•	Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
•	Departamento de Economía y Ciencias Sociales

•	Aprobación de renuncia de la participación de la Universitat 
Politècnica de València en la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Levante Unión Deportiva Cent Anys

•	Aprobación de Comisiones de Carácter General de la 
Universitat Politècnica de València

•	Aprobación de convocatoria de elecciones y calendario 
para Centros, Departamentos, Institutos Universitarios de 
Investigación y Claustro 2013 y Convocatoria y calendario 
de las elecciones a coordinador de los Directores de Instituto 
Universitario de Investigación

•	Aprobación de adhesión de la Universitat Politècnica de 
València a:

•	Red Española de Universidades Saludables (REUS)
•	Xarxa Valenciana d’Universitats Saludables

•	Aprobación de la memoria de verificación de:
•	Máster Universitario en Ingeniería Geomática y 

Geoinformación
•	Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos
•	Aprobación de modificación de los límites de admisión por 

continuación de estudios
•	Aprobación de modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo del Personal Docente e Investigador
•	Aprobación de autorización para la constitución de una 

servidumbre de paso a favor de Iberdrola, SA, al objeto de 
ubicar un centro de transformación eléctrica en el Campus 
de Alcoy

•	Aprobación de adaptación de los Títulos Propios existentes 
a la nueva Normativa de Estudios de Formación Permanente 
de la Universitat Politècnica de València: 

•	Diploma de Especialización en Diseño y Configuración 
de Redes Seguras

•	Diploma de Especialización en Seguridad de la 
Información

•	Diploma de Especialización en Gerencia Estratégica
•	Diploma de Extensión Universitaria en Tecnología de 

Alimentos
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•	Experto Universitario en Pedagogía Universitaria
•	Aprobación de los siguientes Títulos Propios de nueva 

implantación: 
•	Experto Universitario en Formación Online
•	Máster en Dirección y Gestión de Negocios Digitales 

•	Experto Universitario en Dirección y Gestión de 
Negocios Digitales

•	Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y 
Composites 

•	Diploma de Especialización en Materiales 
Poliméricos y Composites

•	Diploma de Especialización en Procesado de 
Materiales Poliméricos y Composites

•	Diploma de Especialización en Tecnologías Interactivas 
y Fabricación Digital 

•	Experto Universitario en Tecnologías Interactivas 
•	Experto Universitario en Tecnologías de Fabricación 

Digital
•	Aprobación de evaluación curricular de alumnos

•	Expert Universitari en Pedagogia Universitària
•	Aprovar els títols propis següents de nova implantació: 

•	Expert Universitari en Formació Online
•	Màster en Direcció i Gestió de Negocis Digitals 

•	Expert Universitari en Direcció i Gestió de Negocis 
Digitals

•	Màster en Tecnologia de Materials Polimèrics i 
Compòsits 

•	Diploma d’Especialització en Materials Polimèrics 
i Compòsits 

•	Diploma d’Especialització en Processament de 
Materials Polimèrics i Compòsits

•	Diploma d’Especialització en Tecnologies Interactives i 
Fabricació Digital 

•	Expert Universitari en Tecnologies Interactives 
•	Expert Universitari en Tecnologies de Fabricació 

Digital
•	Aprovar l’avaluació curricular d’alumnes
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