
El premi podrà ser declarat desert si, segons l’opinió
del jurat, cap dels treballs presentats no compleixen
els requisits suficients per a merèixer la seua concessió.

El rector de la Universitat de València, o la persona
en qui delegue, lliurarà el premi en un acte públic.

Tots els actes relacionats amb aquesta convocatòria
i l’adjudicació del premi es publicaran en el tauler
d’anuncis de la Unitat d’Igualtat i en la pàgina web de
la Unitat d’Igualtat.

Drets i obligacions

5.1. Els treballs incentivats han de ser originals i inèdits,
i poden acompanyar-se de materials fotogràfics, sonors
o de qualsevol altre tipus, aptes per a il·lustrar
suficientment el text objecte del premi.

5.2. El fet d’optar al premi comporta l’acceptació total
d’aquestes bases i dels criteris que s’hi recullen.

5.3. L’incompliment d’aquestes bases donarà lloc a la
denegació del premi sol·licitat o a la revocació de la
seua concessió.

Recursos

Contra aquesta convocatòria i contra els actes que
es dicten en la seua aplicació, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició, davant del mateix òrgan, en el
termini d’un mes comptador des del dia següent de la
seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu,
davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini
de dos mesos comptadors des del dia següent de la seua
publicació.
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        Objecte i persones destinatàries

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar
l’elaboració de materials i recursos per a la formació en
igualtat i/o amb perspectiva de gènere per part del
professorat de la Universitat de València.

1.2. Podran ser objecte del premi els materials docents,
ajustats als principis de la Llei d’igualtat, tal com
s’estableix en l’objectiu 8.3. del Pla d’Igualtat, que
complisquen les condicions següents:

- Materials docents originals i inèdits, en formats
diferents, elaborats pel professorat de la Universitat
de València, de manera individual o col·lectiva, com
a suport docent i de referència de les classes
presencials i en línia d’una assignatura.

- Els premis es valoraran segons el grau d’ajust als
principis de la Llei d’igualtat, l’ús no sexista de la
llengua i la incorporació de la perspectiva de gènere.
Així mateix, es premiarà la qualitat, la metodologia
didàctica i el grau d’innovació i creativitat dels
materials presentats, i es valorarà l’ús de bibliografia
i fonts actualitzades.

- Els beneficiaris i les beneficiàries del premi hauran
de posar els materials a disposició de l’estudiantat,
en l’Aula Virtual de la Universitat i en el Repositori
d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament, la
Investigació i la Cultura (roderic.uv.es).

1.3. La Unitat d’Igualtat podrà publicar els treballs
premiats en la seua pàgina web.
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Bases Dotació

2.1. El Premi Olimpia Arozena Torres Gènere i Docència
en l’Educació Superior compta amb una dotació de 3.000
euros per al primer premi, i de 1.500 euros per a
l’accèssit.

2.2. El premi estarà subjecte a la retenció de l’impost
sobre la renda de les persones físiques que estableix la
legislació vigent.

Sol·licituds

3.1. Les persones que opten al premi han d’aportar:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat degudament.

b) El curriculum vitae dels autors i de les autores.

3.2. Els professors i les professores que opten al premi
per materials docents han d’incloure-hi, a més, tot el
material amb el qual opta a la convocatòria, en suport
informàtic, acompanyat d’una còpia impresa.

3.3. Les sol·licituds s’han de presentar del 8 de març al
8 de setembre de 2012 a la Unitat d’Igualtat (c/ Menén
dez Pelayo, núm. 5; 46010 València), en qualsevol dels
registres de la Universitat de València o per qualsevol
dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolució i procediment

El jurat del premi estarà format pel vicerector de Cultura,
Igualtat i Planificació (president), la vicerectora d’Estudis,
la directora de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona,
el director del Servei de Qualitat i la directora de la
Unitat d’Igualtat, que hi actuarà com a secretària, que
resoldrà individualment cada sol·licitud. La resolució es
comunicarà per escrit a les persones interessades, dins
del termini màxim de 15 dies.
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Olimpia Arozena
(La Laguna, Tenerife, 19 de

juliol de 1902 - València, 1 de
desembre de 1971) es va
llicenciar en Filosofia i Lletres
el 28 de novembre de 1929
amb premi extraordinari.
Va ser la primera professora
de la Universitat de València
a la Facultat de Filosofia i
Lletres, en la secció d’Història.

Va participar en els treballs
del Seminari de Filologia
Valenciana durant la República
i la Guerra Civil, i es va

doctorar en Filosofia i
Lletres el 1949 amb la tesi

«Nuevas aportaciones  a
la historia de Valencia».

La Universitat de València, a través de la Unitat
d’Igualtat, convoca el II Premi de Gènere i Docència en
l’Educació Superior Olimpia Arozena Torres.

La Universitat de València convoca la primera edició
del Premi Olimpia Arozena Torres amb l’objectiu
d’incentivar l’elaboració de materials i recursos docents
per a la formació en igualtat i amb perspectiva de gènere
en totes les modalitats de la docència.

A més a més, per donar compliment al I Pla d’Igualtat
de la UVEG, la Unitat d’Igualtat vol destacar les aportacions
de les dones a la institució universitària i en concret
«Recuperar la memòria històrica de les dones a la
Universitat (mesura 2.5.2.)». En aquest sentit, es recupera
el nom d’Olimpia Arozena, una de les primeres dones que
accediren a la Universitat de València i la primera
professora en aquesta institució.


