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La Llei 2/2003, 28 de gener, 
de la Generalitat, de consells 
socials de les universitats 
públiques valencianes 
confi gura (article 1) el 
consell Social com l’òrgan 
universitari de participació 
de la societat valenciana a 
la Universitat de València 
i li atribueix, entre altres 
fi nalitats, “fomentar i donar 
suport a la col·laboració entre 
la societat i la universitat, 
i en especial promoure les 
relacions entre la universitat 
i el seu entorn cultural, 
professional, econòmic i 
social, al servei de la qualitat 
de l’activitat universitària” 
(article 2). 

D’una manera més concreta, 
l’article 4 de l’esmentada llei 
encomana al consell social:

•     Promoure vincles de 
col·laboració mútua entre 
la universitat i institucions i 
entitats socials representatives.

•     Estimular l’activitat 
investigadora de la universitat 
i, especialment, promoure la 
que està vinculada als sectors 
productius del seu entorn, 
propiciant projectes de recerca 
i desenvolupament compartits 
entre la universitat i les 
empreses o institucions.

•     Impulsar les activitats que 
permeten un acostament de 
l’alumnat universitari a les 
demandes de treball de les 
empreses, de l’administració i 
de les institucions per afavorir 
la inserció professional dels 
titulats i titulades universitaris.

•     Atorgar ajudes, premis, 
distincions o reconeixements 
dins de l’àmbit de les seues 
competències. 

D’acord amb el que s’ha exposat 
més amunt, el Consell Social 
convoca la XXI edició dels 
premis Universitat-Societat del 
Consell Social de la Universitat 
de València, amb els quals aquest 
òrgan reconeixerà la tasca de 
les persones i institucions que 
col·laboren de manera destacada 
en la consecució de les fi nalitats 
anteriors. Aquesta convocatòria 
es regeix per les bases aprovades 
pel Ple del Consell Social de la 
Universitat de València en la sessió 
de 28 d’abril de 2016.
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I. Recerca 
i desenvolupament:
Dirigit a reconèixer accions i projectes de col·laboració en 
R+D entre grups o equips de la Universitat de València, 
i empreses, entitats o institucions, dels quals resulte 
l’establiment d’una relació de cooperació model.

Criteris de concessió que pot tenir 
en compte el jurat:
 ž Aportacions materials i recursos econòmics obtinguts 

per la Universitat fruit d’aquesta col·laboració.
 ž Aportacions materials i recursos econòmics obtinguts 

de les empreses i entitats per l’equip investigador.
 ž Col·laboració vigent en el moment de concessió del 

premi.
 ž Durada de la col·laboració mantinguda.
 ž Repercussió social de la col·laboració.
 ž Traducció de la cooperació en cursos de postgrau i 

especialització, o pràctiques d’estudiants, o ocupació 
de titulats i titulades de la Universitat de València.

Presentació de candidatures

 Ο Les candidatures s’han de presentar al Registre de la 
Universitat de València, adreçades al Consell Social, 
abans de l’1 de juliol de 2016.

 Ο Cada candidatura, en què s’haurà d’identificar la persona 
o entitat que s’hi presenta i la modalitat a què opta, ha 
d’anar acompanyada d’una memòria en què es relacionen 
les activitats que la fan mereixedora del premi i també la 
documentació acreditativa que es considere pertinent.

 Ο S’admeten fotocòpies dels mèrits al·legats pels 
candidats, sense perjudici que el jurat puga sol·licitar els 
originals a fi de contrastar-ne la validesa i concordança. 
Adjudicats els premis, no es retornarà als candidats la 
documentació presentada ni se’n facilitarà una còpia.

 Ο El jurat pot designar els candidats que, per les seues 
característiques especials, siguen exemple o referència 
en aquesta modalitat.

 Ο La participació en la convocatòria implica l’acceptació 
d’aquestes bases.

Premis

 Ο Els premis tenen caràcter honorífic. Els premiats 
podran fer pública aquesta concessió en la seua 
pàgina web, impresos, documents, etc.



II. Trajectòria 
de col·laboració 
Universitat de 
València-societat
Dirigit a reconèixer empreses, entitats i institucions que 
hagen desenvolupat programes de col·laboració amb la 
Universitat de València (en un àmbit diferent de l’R+D) i 
demostrat una trajectòria exemplar.

Criteris de concessió que pot tenir 
en compte el jurat:

•	 Col·laboració vigent en el moment de concessió del 
premi.

•	 Durada de la col·laboració mantinguda.
•	 Tasques de mecenatge, col·laboració altruista o cessió 

de recursos en favor de la Universitat de València.
•	 Repercussió social de la col·laboració.
•	 Traducció de la cooperació en cursos de postgrau i 

especialització, o pràctiques d’estudiants, o ocupació 
de titulats i titulades de la Universitat de València.

Presentació de candidatures

•	 Les candidatures s’han de presentar al Registre de la 
Universitat de València, adreçades al Consell Social, 
abans de l’1 de juliol de 2016.

•	 Cada candidatura, en què s’haurà d’identificar la 
persona o entitat que s’hi presenta i la modalitat a què 
opta, ha d’anar acompanyada d’una memòria en què 
es relacionen les activitats que la fan mereixedora del 
premi i també la documentació acreditativa que es 
considere pertinent.

•	 S’admeten fotocòpies dels mèrits al·legats pels 
candidats, sense perjudici que el jurat puga sol·licitar 
els originals a fi de contrastar-ne la validesa i 
concordança. Adjudicats els premis, no es retornarà 
als candidats la documentació presentada ni se’n 
facilitarà una còpia.

•	 El jurat pot designar els candidats que, per les 
seues característiques especials, siguen exemple o 
referència en aquesta modalitat.

•	 La participació en la convocatòria implica l’acceptació 
d’aquestes bases.

Premis

•	 Els premis tenen caràcter honorífic. Els premiats 
podran fer pública aquesta concessió en la seua 
pàgina web, impresos, documents, etc.

III. Alumni Plus:

Primera modalitat:

Dirigit a reconèixer l’aportació d’idees i projectes 
innovadors del col·lectiu d’estudiants de la Universitat 
de València en l’àmbit de la col·laboració Universitat-
Societat. (En un entorn en què el coneixement i la 
informació són àmpliament distribuïts i que el model 
tradicional d’innovació presenta els seus límits, cal 
explorar i establir nous mecanismes que permeten 
aprofitar el talent i la capacitat dels estudiants de la 
Universitat de València.)

Premis

Es concedeixen fins a cinc premis, consistents en 
diplomes acreditatius.
Entre els premiats, el jurat elegirà al que considere 
“alumne/a excel·lent de la Universitat de València, 
2015-2016” i li atorgarà un premi de mil euros, al qual 
s’aplicaran les retencions fiscals corresponents.



Criteris de concessió que tindrà 
en compte el jurat

•	 Projecte presentat (60% de la puntuació total): 
originalitat, viabilitat pràctica i relació amb la formació 
que rep l’estudiant.

•	 Rendiment acadèmic de l’estudiant (40% de la 
puntuació total). Dins d’aquest apartat es consideren 
aspectes com l’expedient acadèmic, el coneixement 
d’idiomes, les hores de pràctiques –tant curriculars 
com extracurriculars–, la participació en projectes 
d’investigació, seminaris i congressos, la formació 
complementària, les estades en l’estranger, la 
participació en programes d’intercanvi, i la implicació 
en associacions, col·lectius estudiantils o activitats 
esportives.

Presentació de candidatures

•	 Es poden presentar al premi estudiants de la 
Universitat de València que siguen de grau (acreditació 
d’un 60% de crèdits superats de la titulació 
corresponent), de màster oficial o de doctorat.

•	 Les candidatures s’han de presentar al Registre de la 
Universitat de València, adreçades al Consell Social, 
abans de l’1 de juliol de 2016.

•	 Cada candidatura, en què s’haurà d’identificar 
l’estudiant signant i la seua vinculació actual amb la 
Universitat de València, ha d’anar acompanyada d’una 
memòria en què es descriga el projecte innovador que, 
relacionat amb la seua formació acadèmica, presenta 
l’estudiant com a idea o possibilitat innovadora 
traslladable al seu entorn social i/o econòmic.

•	 El candidat pot aportar, com a annex a aquesta 
memòria, la documentació acreditativa que es 
considere pertinent.

•	 S’admeten fotocòpies dels mèrits al·legats pels 
candidats, sense perjudici que el jurat puga sol·licitar 
els originals a fi de contrastar-ne la validesa i 
concordança. Adjudicats els premis, no es retornarà 
als candidats la documentació presentada ni se’n 
facilitarà una còpia.

•	 La participació en la convocatòria implica l’acceptació 
d’aquestes bases.

Segona modalitat: 

Dirigit a reconèixer l’excel·lència professional, acadèmica 
o empresarial d’antics alumnes de la Universitat de Valèn-
cia, amb una trajectòria contrastada que demostre una 
aportació exemplar, i especialment rellevant, al progrés 
de la societat.

Candidatures

•	 Els candidats, els proposa el jurat.

Premi

•	 El premi té caràcter honorífic. El premiat pot fer 
pública aquesta concessió en la seua pàgina web, 
impresos, documents, etc.



IV. Premis a l’Excel·lència docent 
“Consell Social de la Universitat de 
València i Conselleria d’Educació de 
la Generalitat (Curs Acadèmic 
2014-2015)

Dirigits a professors i professores universitaris, siga 
quina siga la seua categoria i antiguitat, que tinguen una 
vinculació estable amb la Universitat de València.

Criteris de concessió que pot tenir en compte el Jurat:

•	 Haver obtingut alts resultats en les enquestes 
docents.

•	 Haver participat en projectes competitius d’innovació 
educativa.

•	 Publicacions o comunicacions a congressos que es 
deriven directament de l’activitat docent exercida. No 
es consideren les aportacions que no tinguen caràcter 
aplicat i/o no establisquen cap vinculació explícita 
amb l’activitat docent de l’autor o autors. Es valora 
el caràcter nacional/internacional de l’esdeveniment, 
l’índex d’impacte de la revista i el prestigi de l’editorial.

•	 Haver dissenyat i publicat materials didàctics 
directament relacionats amb les matèries impartides. 
Es tenen en compte les publicacions de materials 
docents, tant en format imprès com digital.

•	 Haver participat en activitats formatives adreçades a 
millorar la qualitat docent.

•	 Aques

Presentació de candidatures

1. Per la mateixa persona interessada. La presentació 
s’efectuarà mitjançant una instància presentada al 
Registre de la Universitat de València, adreçada al 
Consell Social, abans de l’1 de juliol de 2016
 μ La instància ha d’anar acompanyada d’una 

memòria en què es relacionen les activitats que la 
fan mereixedora del premi i també la documentació 
acreditativa que es considere pertinent.

 μ El jurat, si ho estima necessari, pot requerir de la 
persona interessada la justificació documental 
dels mèrits que al·legue.

 μ S’admeten fotocòpies dels mèrits al·legats pels 
candidats, sense perjudici que el jurat puga 
sol·licitar els originals a fi de contrastar-ne la 
validesa i concordança. Adjudicats els premis, 
no es retornarà als candidats la documentació 
presentada ni se’n facilitarà una còpia.

 μ La participació en la convocatòria implica 
l’acceptació d’aquestes bases

2. Mitjançant proposta del vicerector o vicerectora 
competent en matèria de professorat.

3. Mitjançant proposta del jurat.

Premis

•	 Es concedeixen cinc premis.
•	 No es pot concedir el premi a un candidat que haja 

obtingut el guardó en edicions anteriors.
•	 Els premis tenen caràcter honorífic. Els premiats 

poden fer pública aquesta concessió en la seua pàgina 
web, impresos, documents, etc.




