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Esteban Morcillo Sánchez
Rector

Dades de contacte

rectorat@uv.es

www.uv.es/rectorat

9638 64120

9638 64885

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell IV
46010 València

Rector

Biografia

Nascut a València l’any 1951, va passar la seua Infància i adolescència a Oliva. Catedràtic de 
Farmacologia de la Facultat de Medicina i Odontologia, va ser elegit Rector de la Universitat 
de València en les eleccions celebrades l’any 2010 i reelegit l’any 2014 per a un segon 
període rectoral.

Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, , amb premi extraor-
dinari, completà la seua formació a la Johns Hopkins University (Baltimore, Estats Units), a 
la University of Michigan (Ann Arbor, Detroit, Estats Units) i a la University of Strathclyde, 
Glasgow (Escòcia), gràcies a les beques Fulbright i del Fons d’Investigacions Sanitàries de la 
Seguretat Social.

El Dr. Esteban Morcillo va començar el seu compromís amb la docència i la recerca com 
a alumne intern, per a continuar com a becari, professor encarregat de curs, professor 
ajudant, professor agregat i finalment, catedràtic d’universitat, primer en la Universidad de 
Alcalá (1983) per a tornar definitivament als seus orígens universitaris en la Universitat 
de València (1990), on va ocupar la Càtedra de Farmacologia en la Facultat de Medicina i 
Odontologia.

Les seues investigacions estan centrades en el desenvolupament de nous medicaments per 
al tractament de malalties vasculars i respiratòries. El Dr. Morcillo té acreditats sis sexennis 
investigadors i sis quinquennis docents, és Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de 
medicina de la Comunitat Valenciana i l’any 2001 obtingué el premi Galien d’investigació en 
farmacologia.

En l’àmbit de la gestió universitària ha estat Vicerector d’Investigació a la Universitat d’Alcalà 
(1986-88), Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la nostra Universitat (1999-
2006), Delegat del Rector i, posteriorment, Vicerector d’Investigació i Política Científica 
(2007-2009).



María José Añón Roig
Secretària General

Dades de contacte

secretaria.general@uv.es

www.uv.es/sgeneral
www.uv.es/asesju

9638 64116

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell IV
46010 València

Secretaria General

Biografia

Nascuda a València. Catedràtica de Filosofia del Dret a la Facultat de Dret. Llicenciada i 
doctora en Dret per la Universitat de València. La seua Tesi Doctoral va obtindre el premi 
nacional com a tesi de caràcter social i polític.

Amb una extensa participació en projectes d’investigació, en l’actualitat participa en el pro-
jecte Consolider-Enginy 2010: “El temps dels drets”, i és investigadora principal d’un projecte 
Prometeu. Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures Teoria i Filosofia del 
Dret, Drets Humans i Argumentació jurídica. Dirigeix la revista “Anuario de Filosofía del De-
recho” i coordina “Teoría i Derecho. Revista de pensamiento jurídico”. Té reconeguts cinc 
quinquennis docents.

Ha estat Membre de la Junta Consultiva i ha format part de la Comissió Assessora del Rec-
tor per als nous estudis de grau. Va ser Vicedegana de la Facultat de Dret (1998-2001), 
Secretària del Departament de Filosofia del Dret (1993-1998), Directora de l’Institut Uni-
versitari de Drets Humans de la Universitat de València i Secretària General de la Universi-
tat de València, 2010-2014. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, 
una vegada més, membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Secretaria General
- Serveis Jurídics



Maria Vicenta Mestre Escrivá
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.professorat@uv.es

www.uv.es/pdi
upd.uv.es

9639 83010

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Biografia

Nascuda a Oliva (València). Catedràtica de Psicologia Bàsica a la Facultat de Psicologia. 
Llicenciada en Psicologia, Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de València 
i Doctora en Psicologia per la Universitat de València. Va obtenir el premi nacional millors 
becaris del Ministeri i el premi extraordinari de doctorat.

En la seua vessant investigadora destaca, entre altres projectes, per dirigir com a investiga-
dora principal el grup ISIC sobre enfortiment personal, inclusió social i qualitat de vida dins 
de programa per a la creació i enfortiment de xarxes d’investigació d’excel∙lència, dirigeix el 
projecte “Factors de protecció i de vulnerabilitat en l’adolescència davant l’agressivitat i el 
consum de drogues: Un estudi longitudinal i transcultural” concedit dins del Programa PRO-
METEO coordinat amb la universitat de Missouri i el CONICET de Buenos Aires i el projecte 
“Resiliència i vulnerabilitat en la infància i l’adolescència. Un estudi longitudinal per a detectar 
perfils de risc”, dins del Pla Nacional de R+D+I. És autora de més 120 articles en revistes 
nacionals i internacionals (quasi un centenar en revistes internacionals indexades en Scien-
ce Citation Index o revistes d’impacte en el camp de la Psicologia) i de 15 llibres i 30 capítols 
de llibres en editorials espanyoles i estrangeres. Té reconeguts cinc sexennis d’investigació

La seua activitat docent es centra en matèries de la Llicenciatura de Psicologia i dels Màs-
ters d’especialització en Psicologia, en Adolescents en risc i Família en la Universitat de 
València i en altres universitats espanyoles i estrangeres. Ha dirigit 12 tesis doctorals. Té 
reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser Secretària del Departament de Psicologia Bàsica (1994-1998), Vicedegana de la 
Facultat de Psicologia (2001-2002), Degana de la Facultat de Psicologia (2002-2006), Vi-
cerectora d’Estudis de la Universitat de València (2006-2010) i Vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat (2010-2014). Actualment és membre de l’executiva de la CASUE 
(des del 2010), membre de la Junta directiva de la Societat d’Ansietat i Estrès i de la Socie-
tat Espanyola d’Història de la Psicologia i membre del Claustre de la Universitat des de les 
últimes eleccions de renovació.

Serveis adscrits

- Servei de RRHH (PDI)
- Unitat per a la Integració
de Persones amb Discapacitat

Comissions

- Avaluació de la Qualitat
dels Serveis Universitaris
- Professorat
- Reclamacions



Pilar Campíns Falcó
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.investigació@uv.es

www.uv.es/serinves
www.uv.es/otri
www.uv.es/pcuv

9638 64109

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Investigació i Política Científica

Biografia

Nascuda a Sueca. Catedràtica de Química Analítica a la Facultat de Química. Llicenciada en 
Ciències Químiques i doctora en Química per la Universitat de València. Va obtindré el premi 
Extraordinari de doctorat.

En la seua vessant investigadora lidera un grup de recerca consolidat, el MINTOTA (miniatu-
rització i mètodes totals d´anàlisi), creat l’any 1988 i reconegut com a grup d’excel∙lència de 
la Comunitat Valenciana. Ha establert col∙laboracions amb grups de recerca de la UV, i amb 
altres universitats d’Espanya i d’Europa. És autora de vora 200 publicacions científiques en 
revistes indexades JCR i 10 capítols de llibres o enciclopèdies. Ha dirigit quasi una vintena 
de projectes d’investigació subvencionats per organismes públics en convocatòries com-
petitives relacionats amb estudis clínics sobre drogues de disseny i marcadors tumorals i 
estudis mediambientals relatius a contaminants prioritaris i emergents. Té reconeguts cinc 
sexennis d’investigació.

En quant a la seua activitat docent, ha impartit matèries a les Facultats de Química, Ciències 
Biològiques, Farmàcia i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria en els nivells de llicenciatura, 
grau i postgrau, acumula una experiència docent de més de trenta anys. És directora del 
programa de doctorat en Química amb menció d’excel∙lència y ha dirigit 10 tesis doctorals. 
Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser Vicedegana de la Facultat de Química (2003-2009), ha desenvolupat activitat ava-
luadora com a membre del comitè de Ciències Experimentals de la ANECA (2007-2009), 
membre del Comitè de Ciències Experimentals AQUIB, com a experta ANECA del programa 
nacional de formació de recursos humans d’investigació, experta de l’Agència Andalusa del 
Coneixement i així com també en diferents agències com ANEP, AGAUR, ACSUCYL, ACECAU 
i Innovation and Technology Fund (Hong Kong). Actualment és Degana de la Facultat de 
Química des de 2009.

Serveis adscrits

- Servei d’Investigació
- Oficina de Transferència
de Resultats d’Investigació (OTRI)
- Parc Científic

Comissions

- Investigació
- Ètica



Guillermo Palao Moreno
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es

www.uv.es/relint

9638 64110

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació

Biografia

Nascut a València. Catedràtic de Dret Internacional Privat a la Facultat de Dret. Llicenciat 
en dret i Doctor en dret per la Universitat de València. Va obtenir el premi extraordinari de 
doctorat.

Ha desenvolupat la seua activitat investigadora en: la Universitat de Roma “La Sapienza”, el 
Max-Planck-Institut  für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Hamburg), l’Harvard  
Law School (Cambridge), la Peace Palace Library (la Haia) i l’Institut Suisse de Droit Com-
paré (Lausana). És membre fundador del Grup R+D, Propietat intel∙lectual i industrial de la 
Universitat de València, i membre del Grup R+D, MedArb Solució extrajudicial de conflictes 
de la Universitat de València, participa també en el Microclúster d’Investigació ‘Innovació, 
Internacionalització i Transferència de Coneixement per a una Economia Sostenible, MCI’, 
en el marc de VLC/Campus. Té reconeguts tres sexennis d’investigació.

La seua activitat docent es centra en matèries al Doble Grau ADE-Dret, el Master Oficial 
Derecho, Empresa y Justicia i Master Oficial de Estudios Internacionales y de la Unión de 
Valencia. També dóna docència de Postgrau en nombroses universitats americanes i euro-
pees. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

Va ser Secretari de la Facultat de Dret (1995-1996), Secretari del Departament de Dret  
Internacional “Adolfo Miaja de la Muela” (2000-2008), Delegat del Rector per a Cooperació 
i President del Patronat Sud-Nord (2010-2014). De l’any 1988 a l’any 1990 va ocupar 
diversos càrrecs de responsabilitat  (des de president a nivell Espanyol a membre de la junta 
internacional) de ELSA (The European Law Students Association), associació de la que havia 
estat membre fundador. Actualment és Acadèmic Corresponent de la “Real Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació”, membre associat de la “International Academy of Comparative 
Law” i Fellow de el “European Law Institute”. A més és vocal del Comité Valencià per als 
Assumptes Europeus i de la secció de “Dret Internacional i Europeu” de l’Il∙lustre Col∙legi 
d’Advocats de València. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una 
vegada més, membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei de Relacions Internacionals
- Àrea de Càtedres Institucionals

Comissions

- Relacions Internacionals
- Programa de Solidaritat amb el 
Tercer Món Una Nau de Solidaritat



Antonio Ariño Villarroya
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.cultura@uv.es

www.uv.es/cultura
www.uv.es/sesport
www.uv.es/igualtat
biblioteca.uv.es
puv.uv.es

9638 64105

9638 64620

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Serveis adscrits

- Àrea de Cultura
- Servei d’Educació Física i Esports
- Unitat d’Igualtat
- Servei de Biblioteques
  i Documentació
- Servei de Publicacions

Comissions

- Consell Editorial

Vicerectorat de Cultura i Igualtat

Biografia

Nascut a Allepuz (Terol). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials. Llicenciat 
en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat de València.

La seua investigació es centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques de Benes-
tar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb “La ciudad ritual” (An-
thropos). Actualment és Director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida 
de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). Té reconeguts quatre sexennis d’investigació.

En quant a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de Sociologia General, 
Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit classes al Màster en Gestió 
Cultural i al Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència. Té reconeguts cinc quin-
quennis docents.

Va ser Director del Departament de Sociologia i Antropologia Social (1997-2003), Vicerec-
tor d’Estudis i Organització Acadèmica (2003-2006), Vicerector de Convergència Europea 
i Qualitat (2006-2010), Vicerector de Planificació i Igualtat (2010-2012) i Vicerector de 
Cultura i Igualtat (2012-2014). A més, va ser Vicepresident de la Federació Espanyola de 
Sociologia. Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, 
membre del Claustre.



Isabel Vázquez Navarro
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.estudis.linguistica@uv.es

sestud.uv.es
www.uv.es/spl

9638 64108

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística

Biografia

Nascuda a Xest. Catedràtica d’Enginyeria Química a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
Llicenciada en Ciències Químiques i Doctora en Química per la Universitat de València. Va 
obtenir el premi extraordinari tant de llicenciatura com de tesi doctoral, així com també el 
premi Canyada Blanch de llicenciatura.

La seua tasca investigadora està centrada en l’optimització de catalitzadors sòlids multifun-
cionals per tal d’augmentar l’eficàcia i reduir l’impacte mediambiental de processos petro-
químics. En aquest àmbit ha publicat nombrosos articles, ha presentat comunicacions en 
congressos i ha participat en projectes competitius i aplicats a la indústria petroquímica. Té 
reconeguts cinc sexennis d’investigació.

La seua activitat docent la desenvolupa en l’àmbit de l’enginyeria química en les titulacions 
d’Enginyeria Química, Química i Ciència i Tecnologia dels Aliments. Ha participat en diversos 
projectes d’innovació educativa. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser Secretària del Departament d’Enginyeria Química (1990-1997), Vicedegana de la 
Facultat de Química (2002-2003), Subdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria (2003-2006) i Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València 
(2010-2014).

Serveis adscrits

- Servei d’Estudiants
- Servei de Política Lingüística

Comissions

- Política Lingüística
- Assessora d’Estudis de Grau
- Assessora de Llengües L2
- Selecció de Becaris



Ramón López Martín
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.formacio.qualitat@uv.es

www.uv.es/sfpie
www.uv.es/extensiouni
www.uv.es/uq

9638 64119

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat de Polítiques de Formació  i Qualitat Educativa

Biografia

Nascut a Terol. Catedràtic de Teoria i Història de l’Educació a la Facultat de Filosofia i Cièn-
cies de l’Educació. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i Doctor en Ciències de la 
Educació per la Universitat de València.

Destaca per les seues línies principals d’investigació en la perspectiva històrica de l’escola i 
la dimensió social de la política educativa. És autor de més d’una desena de llibres i nombro-
sos articles en revistes nacionals i internacionals d’impacte. Ha dirigit i participat en nombro-
sos projectes d’investigació finançats i ha tingut a càrrec seu el Programa de Doctorat en 
Educació (2010-2013). Recentment ha estat President del Comitè Científic del VI Congrés 
Estatal d’Educació Social. Té reconeguts tres sexennis d’investigació.

La seua activitat docent es centra en les matèries de Teoria i Història de l’Educació en el 
Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació. Té reconeguts cinc quinquen-
nis docents.

Va ser Secretari del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació (1988-
1990), Director del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació (1996-
2002), Degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació (2006-2012) i membre de 
l’Executiva de la Conferència de Degans i Directors de Magisteri i Educació (des del 2008 
al 2012). Des de les últimes eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, 
membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei de Formació Permanent
i Innovació Educativa
- Servei d’Extensió Universitària
- Unitat de Qualitat 

Comissions

- Extensió Universitària



Jorge Hermosilla Pla
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.participacio.projeccio@uv.es

projeccio.uv.es
www.uv.es/cig
www.uv.es/ontinyent

9638 64050

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Biografia

Nascut a Uxda (el Marroc). Catedràtic de Geografia (Anàlisi Geogràfica Regional) a la Fa-
cultat de Geografia i Història. Llicenciat en Geografia i Història -Especialitat de Geografia- i 
Doctor en Geografia per la Universitat de València.

Destaca per les seues línies principals d’investigació en planificació estratègica,  desenvolu-
pament local i territorial i patrimoni paisatgístic i hidràulic. Territoris de referència: Comuni-
tat Valenciana, Espanya i Tunísia. Investigador principal en 125 projectes, dels quals 9 són 
competitius R+D+I. És autor de més d’un centenar de publicacions, entre llibres i capítols de 
llibres (més de 50), articles en revistes especialitzades (30) i unes altres (comunicacions, 
ponències…). Director de tres col∙leccions editorials, en àmbit regional i estatal, en relació 
amb les línies d’investigació. Director de la Unitat d’Investigació Estudis del Territori, Paisat-
ge i Patrimoni.

La seua activitat docent es centra en matèries en el Grau de Geografia (Solucions Cartogrà-
fiques, Ordenació del Territori) i en el Màster en Patrimoni Cultural (Planificació Estratègica, 
Estudis de Paisatge, Disseny de projectes). Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser Secretari del Departament de Geografia (1992-1997), Vicedegà de Planificació i 
Economia (1997-2002), Degà de la Facultat de Geografia i Història (2002-2009) i Vice-
rector de Participació i Projecció Territorial (2010-2014). Des de les últimes eleccions de 
novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Àrea de Projecció Territorial
- Centre Internacional de Gandia
- Campus d’Ontinyent



Rosa Marín Sáez
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.postgrau@uv.es

www.uv.es/postgrau
www.uv.es/opal

9638 64839

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Estudis de Postgrau

Biografia

Nascuda a Montealegre del Castillo (Albacete). Catedràtica de Química Analítica a la Facul-
tat de Farmàcia. Llicenciada en Química i Doctora en Ciències Químiques per la Universitat 
de València.

En la seua vessant investigadora ha participat en nombrosos projectes de recerca relacio-
nats amb diferents àmbits de la Química Analítica amb publicacions indexades en anàlisi 
de medicaments, resolució d’interferències espectrals, determinació de contaminants de 
diferents orígens en matrius alimentàries.Té reconeguts quatre sexennis d’investigació

En quant a la seua activitat docent, ha impartit matèries de Grau en Farmàcia, Llicenciatura 
de Farmàcia, Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Física i del Màster en Tècniques 
Experimentals en Química. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser Vicedegana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València (1993-2005), 
Degana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València (2005-2010), Presidenta 
de la Conferència de Degans i Directors de Centres que imparteixen Ciència i Tecnologia 
dels Aliments (2005-2009) i Vicerectora de Postgrau (2010-2014). Des de les últimes 
eleccions de novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei de Postgrau
- Observatori d’Inserció Professional 
i Assessorament Laboral (OPAL)

Comissions

- Estudis de Postgrau
- Subcomissió de Doctorat



Juan Luís Gandía Cabedo
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.economia@uv.es

www.uv.es/contab
www.uv.es/siuv
www.uv.es/stecnic
www.uv.es/utecnica

9638 64051

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Economia i Infraestructures

Biografia

Nascut a Ontinyent. Professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat a la Facultat 
d’Economia. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Doctor en Ciències Econò-
miques i Empresarials per la Universitat de València, sent premi Extraordinari de doctorat.

En la seua vessant investigadora ha dirigit i participat en diferents projectes d’investigació 
competitius, realitzant accions de transferència de coneixement amb entitats públiques i 
privades. És autor de nombrosos articles en revistes indexades (JCR, SCOPUS) i diverses 
monografies d’investigació en institucions, com ara l’IVIE, la CNMV o l’AECA. En termes de 
productivitat i impacte la revista Spanish Journal of Finance and Accounting en 2008 li va 
assignar la posició número 26 entre els 45 “Professors Actius en Investigació Comptable 
(PAIC)”. Té reconeguts tres sexennis d’investigació.

En quant a la seua activitat docent, ha impartit matèries en diverses titulacions de grau i 
postgrau de la Facultat d’Economia. Ha liderat diversos projectes d’innovació educativa i és 
responsable d’un Grup Consolidat d’Innovació Docent. Té reconeguts quatre quinquennis 
docents.

Va ser Director del Departament de Comptabilitat (2009-2012), membre de la Comissió 
d’Estatuts (2009-2013), membre de la Comissió d’elaboració del Pla d’Estudis del Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses i de la Comissió d’elaboració del Pla de Estudis del Màs-
ter Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, Delegat del Rector per a la Direcció 
del Centre Universitari EDEM (2012-Actualitat) i des de les últimes eleccions de novembre 
a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei de Comptabilitat
i Pressupost
- Servei d’Informàtica
- Servei Tècnic i de Manteniment
- Unitat Tècnica

Comissions

- Econòmica



Clara Martínez Fuentes
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.sostenibilitat@uv.es

www.uv.es/campus-sostenible
www.uv.es/spma
www.uv.es/sap
www.uv.es/opex

9638 64201

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació

Biografia

Nascuda a València. Professora Titular d’Universitat de Direcció d’Empreses “Juan José Re-
nau Piqueras” a la Facultat d’Economia. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials 
i Doctora en Economia per la Universitat de València.

Ha desenvolupat la seua activitat investigadora centrada en els àmbits de la Gestió de la 
Qualitat, la Prospectiva i la Gestió de l’Empresa Familiar, àmbits en els quals ha desenvolupat 
nombrosos projectes i publicacions.

La seua activitat docent es centra en matèries relacionades amb la Direcció Estratègica de 
les Organitzacions i la Gestió de la Qualitat a tots els nivells tant en grau, posgrau i doctorat. 
Té reconeguts quatre quinquennis docents.

Va ser Secretària de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1995-1998), 
Vicedegana d’Ordenació Acadèmica en la Facultat d’Economia (2000-2002), Vicedegana de 
Relacions amb la Societat en la Facultat d’Economia (2002-2005) i Vicerectora de Sosteni-
bilitat i Campus (2010-2014). Ha estat responsable de l’organització dels Fòrums d’Ocupa-
ció i les Fires Virtuals d’Ocupació de la Universitat de València, Codirectora del MBA Junior 
de la Fundació EDEM (Escola d’Empresaris) des de 2006-2010 i és membre de la Junta de 
Govern del Col∙legi d’Economistes de València des de 2013. Des de les últimes eleccions de 
novembre a la Universitat és, una vegada més, membre del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei de Prevenció i Medi Ambient
- Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP)
- Oficina de Polítiques d’Excel∙lència

Comissions

- Sostenibilitat
- Seguretat i Salut Laboral



Joan Oltra Vidal
Gerent

Gerència

Dades de contacte

gerencia@uv.es

www.uv.es/gerencia

9638 64203

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46006 València



Daniel González Serisola
Delegat

Delegació del Rector per a Estudiants

Biografia

Nascut a València l’any 1985, Daniel González és estudiant de la Facultat de Dret. Va ser 
membre del Claustre i del Consell de Govern de la Universitat de València (des de l’any 2007 
al 2008), elegit en les candidatures de Campus Jove, organització estudiantil de la qual va 
ser Secretari d’Organització (2007- 2008) a més de Coordinador a la Facultat de Dret 
(2006 - 2008).

Elegit primer Coordinador General de la Mesa de l’Assemblea General d’Estudiants de la 
Universitat de València (febrer del 2008), fou nomenat Delegat del Rector per a Estudiants 
de la Universitat de València en octubre de l’any 2008 pel Rector Francisco Tomás i, des-
prés de l’elecció del rector Esteban Morcillo, va ser novament nomenat com a membre del 
Consell de Direcció de la Universitat de València en les funcions de Delegat del Rector per 
a Estudiants.

També ha estat membre de la Comssió Elaboradora del Pla d’Estudis (CEPE) de Dret, mem-
bre de la Junta Directiva de l’Associació Valenciana de Juristes Demòcrates i Auditor de 
Comptes del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
És membre del Consell Executiu de la Fundació General de la Universitat de València i del 
Consell Rector de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.

Dades de contacte

delegacio.estudiants@uv.es

www.uv.es/delestud
www.uv.es/sedi

9638 64796

9638 64019

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Serveis adscrits

- Servei d’Informació i Dinamització

Comissions

- Assessora Estudiantil



Més informació: Universitat de València - Gabinet del Rector
www.uv.es/rectorat - rectorat@uv.es - +34 9638 64120


