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2. Recursos a l’abast del professorat invitat 

El departament posa a disposició dels professorat i personal investigador invitat l’accés 

a la connexió a la xarxa de la UVEG, la qual permet a més accedir a les impressores del 

departament. 

El departament disposa, a més, d’una sala proveïda de frigorífic, microones, cafetera, 

aigua on es reuneix el personal per a dinar o per a fer el cafè. 

 

3. SOCIAL∙LAB 

 

El  departament  compta  amb  un  Laboratori  de 

Ciències Socials VLC/CAMPUS (Social∙Lab). És un espai 

singular per a  l’aplicació de  tècniques quantitatives  i 

qualitatives  en  totes  les  fases  del  procés 

d’investigació  (recollida,  registre  i anàlisi de dades e 

informació).  Dotat  d’infraestructures  i  equipaments 

d’avantguarda distribuïts en tres sales (tercera planta 

de  l’edifici  de  Ciències  Socials),  permet  realitzar 

treballs de gran qualitat i obtenir resultats de màxima 

fiabilitat i confiança. 

http://www.vlc‐campus.com/ca/proyectos/social‐lab‐

laboratorio‐de‐ciencias‐sociales‐vlccampus/ 

 

 

4. Servei de Relacions Internacionals 

La  Universitat  de  València  compta  amb  un  servei  de  Relacions  Internacionals  i  de 

Cooperació  on  es  pot  fer  consultes  de  caràcter  formal  per  a  resoldre  dubtes 

administratives relatives a les condicions de l´estada.  

Aquest servei gestiona els distints programes d’intercanvi amb universitats estrangeres 

i nacionals, així com diverses convocatòries de cooperació  internacional  i de  foment 

del codesenvolupament. 

Ubicat a l’Avinguda Menéndez Pelayo 3 baixos, obre de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

Per a més informació: www.uv.es/relint 
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En els altres casos caldrà contractar una assegurança mèdica i cal informar‐se’n al país 

d’origen i contractar‐la abans de la realització del viatge. 

Una vegada ací, el metge i el centre mèdic són assignats segons el lloc de residència. 

 

Per altra banda, el Campus disposa del seu propi gabinet de salut a disposició de tot el 

personal. Està ubicat a l’Aulari Nord, i el seu horari d’atenció és: 

Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 11 i de 11:30 a 15 hores (consultes mèdiques 

sols fins les 12:30) 

Vesprades: dimarts i dijous de 16 a 18 hores (consulteu abans per telèfon) 

Telèfon: 961 62 54 81   Telèfon d’emergència: 98953; 630 270 102 
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