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Servei de Postgrau

RESULTATS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA

Reorganització de la gestió de postgrau

El Servei de Postgrau és la unitat funcional
de l’estructura administrativa de la
Universitat de València que
gestiona els estudis conduents a
l’obtenció dels títols oficials i amb
validesa a tot el territori nacional
de màster universitari i doctor. Així
mateix, té atribuïdes les funcions
de suport i d’assessorament als
òrgans de govern i a tota la
comunitat universitària en matèria
de postgrau.

Pel que fa a l’organització de la gestió dels estudis de
postgrau oficials, durant l’exercici de 2012, s’ha realitzat un diagnòstic del funcionament del model
mixt o dual de gestió, en funcionament a la Universitat de València des del curs 2010/2011 –facultats
i Centre de Postgrau–. Amb l’objectiu d’aprofitar d’una manera més òptima les estructures
administratives de gestió d’estudis a la Universitat, constituïdes per les facultats, i de millorar la
gestió i l’atenció als usuaris, s’ha iniciat un procés de reassignació de funcions i competències que es
pretén implantar al llarg de 2013.
Pel que fa als estudis de doctorat, s’ha designat un grup de treball que ha estat fent una anàlisi sobre
la creació d’escoles doctorals a la Universitat de València, d’acord amb el que permet el nou reial
decret que regula aquests estudis.
En relació amb la difusió de l’oferta de postgraus oficials, cal destacar la posada en funcionament
completa de la nova estructura web de postgrau amb les noves fitxes informatives de màsters i
doctorats.
També cal assenyalar els avanços en administració electrònica i, en aquest sentit, hi ha hagut tres
procediments implementats de forma íntegra a través de la seu electrònica de la Universitat de
València, “Entreu”: les convocatòries de preinscripció a màsters i doctorats, i la convocatòria
d’ajudes per a cursar títols propis.
Oferta d’ensenyaments
Els ensenyaments oficials de postgrau estan conformats pels estudis de màster i doctorat,
corresponents, al seu torn, al segon i tercer cicle dels estudis universitaris. Juntament amb aquests,
que constitueixen l’oferta acadèmica de caràcter oficial i, per tant, condueixen a l’obtenció de les
titulacions universitàries dels graus acadèmics de màster universitari i de doctor, hi ha una oferta
àmplia i estable de títols propis de postgrau. Aquests darrers, amb una tradició i un pes consolidat en
el sistema universitari, i singularment a la Universitat de València, completen l’oferta formativa en
matèria de postgrau i cobreixen un sector que demana una formació més flexible i ajustada a les
necessitats concretes d’un determinat perfil d’estudiants.
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Així, doncs, l’oferta de màsters universitaris i doctorats de la Universitat de València durant el 2012
ha estat de 101 màsters i 74 doctorats (curs acadèmic 2011/2012). En relació amb els estudis propis
de postgrau, durant el 2012 s’han ofert 312 cursos (corresponents al curs acadèmic 2011/2012), i
s’ha preparat l’oferta del curs següent 2012/2013, que ascendeix a 321 cursos.
A més, cal ressenyar que durant el 2012 s’ha autoritzat a la Universitat a implantar, en el curs
2011/12, 8 màsters i 4 programes de doctorat nous.
Pel que fa al nombre d’alumnes matriculats en el curs
2011/2012, ha ascendit, en el cas d’estudis de màster, a 4.944
estudiants i en el dels estudis de Doctorat, a 3.249. El nombre
d’alumnes en títols propis durant el curs 2011/2012 ha estat de 5.639.
Pel que fa a les propostes noves d’estudis de màster, durant el 2012 s’han tramitat 12 expedients de
nous plans d’estudi de màsters i 21 expedients de modificació.
Així mateix, durant aquest període s’ha posat en marxa el procediment per adaptar els programes de
doctorat a la nova ordenació que regula el Reial decret 99/2011. En aquest sentit, al llarg de 2012,
s’han nomenat 60 comissions elaboradores de plans d’estudi de doctorat, que han preparat les
propostes de les memòries de verificació corresponents.
Pel que fa a la mobilitat i la internacionalització, cal esmentar com a novetat la incorporació de
l’oferta de màsters a la convocatòria de mobilitat del programa Erasmus, i també la creació de la
comissió d’internacionalització entre els vicerectorats de Postgrau i el de Relacions Internacionals.
Convocatòries d’ajudes i beques
D’altra banda, cal esmentar les tasques de gestió en matèria de beques i ajudes als estudiants. En
aquest sentit, poden diferenciar‐se tres blocs de convocatòries segons els destinataris i la naturalesa
de les beques i ajudes: les diverses convocatòries d’ajudes de matrícula adreçades a estudiants –
d’una banda, específiques per a alumnes d’alguns màsters i, de l’altra, generals per a tots els
estudiants, com la convocatòria per a títols propis–; les ajudes de mobilitat de la UV adreçades a
professorat de títols interuniversitaris en uns casos, a grups que treballen en l’elaboració d’estudis
conjunts en altres casos, i a la mobilitat d’alumnes de la Xarxa Vives d’Universitats; finalment, les
ajudes de mobilitat del Ministeri d’Educació en els màsters interuniversitaris, adreçades als
estudiants i al professorat, en les quals es realitzen tasques de col∙laboració amb l’Administració
General de l’Estat pel que fa a la baremació de les sol∙licituds i la comprovació de la justificació.
Mencions de qualitat
L’any 2002, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va obrir per primera vegada una convocatòria
adreçada a reconèixer programes de doctorat de les universitats espanyoles amb menció cap a
l’excel∙lència, tenint en compte el seu nivell científic i tècnic, i també els continguts, l’estructura i els
objectius. Aquesta menció de qualitat constitueix amb el temps un indicador rellevant i destacat per
a mesurar la solvència científica i tècnica, i la formadora en matèria de doctorat de les diferents
institucions universitàries espanyoles. Durant el 2012, la Universitat de València va oferir 24
programes de doctorat amb menció de qualitat cap a l’excel∙lència.
Erasmus Mundus
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El programa Erasmus Mundus és un programa de
cooperació i mobilitat en el camp de
l’ensenyament superior que va posar en marxa la
Comissió Europea amb la finalitat de seleccionar estudis de màster i doctorat europeus que
destaquen per constituir una oferta internacional de qualitat i per ser un pol d’atracció per a
estudiants no europeus de països tercers. La Universitat de València disposa de dos màsters amb
aquest segell:

 Erasmus Mundus Master in Work, Organizational and Personnel Psycology, coordinat per la
Universitat de València i dirigit pel professor José María Peiró.
 Erasmus Mundus Master in Masters in Theoretical Chemistry and Computational Modelling.
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