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d'Ocupació i Programes Formatíus 

RESOLUCIÓ DE 10 D'ABRIL DE 2019, DEL VICERECTORAT D'OCUPACIÓ 1 

PROGRAMES FORMATIUS, PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES AJUDES PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'ELABORACIÓ DE MATERIAL DOCENT 

MOOC Y OCW 

La Universitat de Valencia ha fet, des del curs 2008, una aposta decidida per la publicació de 

material educatiu en format digital i en obert, que es va concretar en diverses convocatories 

d'Open Course Ware (OCW) entre 2008 i 2016, i en dos convocatories de Massive Online Open 

Courses (MOOC), en 2016. La present convocatoria pretén desenvolupar de manera sistematica 

la nostra inversió en difusió del coneixement, tant a través de la publicació de material docent 

pe11anyent a assignatures de les titulacions de la UVEG, com, de manera especial, a través d'un 

ferm impuls de la formació en línia, principalment a través de cursos MOOC, pero també en altres 

modalitats rnés específiques i adaptables a les necessitats de la nostra universitat i al context 

cultural de la societat valenciana. 

L'Open Course Ware ( ocw.uv.es) de la Universitat de Valencia és un deposit de rnaterials docents 

en accés obe11 que corres pon a assignatures deis actuals plans d'estudis de la UV . Els cursos 

MOOC són cursos de forrnació a distancia que es basen en l 'accés al coneixement de forma 

oberta, gratu'ita i en línia, i volen arribar al maxirn nombre d'usuaris possibles, amb una 

rnetodologia participativa i col· laborativa. La Universitat de Valencia considera prioritari i 

estrategic de pat1icipar en aquesta iniciativa, i per aixo es propasa el disseny d'una serie 

d'accions, ajudes i incentius per fomentar la creació i el desenvolupament de MOOC ele qualitat. 

Per tot aixo, la Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius ele la Universitat ele Valencia, en 

l'arnbit ele les competencies que ti confereix la resolució ele 5 ele julio! ele 20 18, de l Rectorat ele 

la Universitat ele Valencia, i cl'acord arnb els estatuts ele la Universitat ele Valencia, aprovats per 

Decret 128/04, ele 30 ele juliol, del Consell ele la Generalitat Valenciana i moclificats pel Decret 

45/239134, ele 29 de man,; i la Llei 38/2003, ele 17 de novernbre, General ele Subvencions i el seu 

Reglarnent, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 clejuliol, 

RESOL: 

Primer. Convocar concurs cl'ajucles pera l'elaboració ele MOOC i assignatures OCW ele qualitat, 

per part de POI ele la Universitat de Valencia, d'acorcl ambles bases establertes en l'annex l. 

Segon. Aquesta convocatoria es finarn;:ara a can-ec del pressupost ele la Universitat de Valencia 

ele 2019, capítol II, organica 67006000, per un import maxirn ele 26 .000 euros. 
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Contra aquesta reso lució, que exhaureix la via admini strativa, es pot interposar e l recurs de 

repos ic ió en e l termini d ' un mes, comptador de l'endema de la seua publicació, davant e l matei x 

organ que haja dictat la resolució, o bé directament el recurs contenci ós administratiu davant dei s 

organs de la jurisd icció contenciosa administrativa de la Com unitat Valenciana, en el term ini de 

dos mesos, comptadors de l'endemá de la seua publicac ió. 

La Vicerectora d 'Ocupació i Programes Formatius 

(per Delegació de la Rectora, DOGV de 9 de ju 1 iol de 2018) 

M . Ade la Valero Aleixandre 

Valencia, 1 O d'abril de 2019 
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A.'\1NEX l. Bases de la convocatoria 

Primera. Objecte i ambit 

L'objecte d ' aquesta convocatoria és la selecció de projectes per a l' elaboració de MOOC i 

assignatures OCW de qualitat per part de professorat de la Universitat de Valencia. En el cas deis 

MOOC, també hi podra participar POI i personal investigador d ' altres universitats o centres de 

recerca, així com professionals de reconegut prestigi, sempre que el grup estiga encap9alat per un 

PDI a temps complet de la Universitat de Valencia, i que almenys un ten;: del grup estiga format 

per POI de dita Universitat. 

Segona. Tipus de projectes 

La convocatoria es dirigeix a la realització de dos tipus de projecte: MOOC i OCW. Aixo no 

exclou la possibilitat de combinar els dos tipus de projectes. 

Tercera: MOOC 

3.1. Es poden desenvolupar diversos tipus de MOOC a la Universitat de Valencia: 

- Generalistes: cursos sobre temes d ' interes general. La tematica no es limita a un camp concret, 

i poden ser de qualsevol nivell, des de cursos introductoris que versen sobre alguna materia 

concreta, fins a temes molt especialitzats, realitzats per reconeguts experts. 

- lntroductoris : cursos que ofereixen una introducció a materies impartides en algun deis títols de 

grau i postgrau de la Universitat de Valencia, bé amb l'anim de servir de curs base per a les 

corresponents materies, bé com a mecanisme per motivar i incentivar els alumnes a cursar-les. 

- Complementaris: cursos que ofereixen formació complementaria a la impartida en els títols de 

grau i postgrau de la Universitat de Valencia, amb l'objectiu de millorar la preparació deis 

estud iants i de proporcionar-los formació extracurricular. 

- Tarnbé es podran considerar altres tipus de MOOC més especialitzats que, encara que no 

amplien de manera expressa la formació reglada oferta per la Universitat de Valencia, siguen 

considerats d ' indubtable interes, en funció de la rellevancia científica de la tematica. 

3.2 . També es consideraran cursos que, malgrat que no siguen estrictament MOOC (NOOC, 

SPOC o altres formats), perque s'adrecen més expressament a estudiants o personal de la 

Universitat de Valencia, per l' extensió o per altres causes, es consideren de rellevancia pera ser 

impartits. En tot cas, el Servei de Formació Permanent i lnnovació Educativa decidira la 

plataforma on s'allotjara cada curs. 
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Quarta. Beneficiaris de MOOC 

4.1 . S'hi pot presentar PDI (individualment o en grup) de la Universitat de Valencia, mitjarn;:ant 

una sol ·licitud de disseny i realització de MOOC, a fi de realitzar la tasca a patiir del segon 

quadrimestre de 2019, i fins al mes de mar9 de 2020. Encasque la sol · licitud siga presentada per 

un grup, caldra que un PDI a temps complet assumisca la coordinació del projecte. La coordinació 

implicara en tot cas la responsabilitat d'entregar el material requerit en les dates determinades, i 

de supervisar que els membres de l'equip respecten el calendari i els requisits formals establetis 

per als enregistraments. 

4.2. En cas de fer-se grups, hauran de tindre entre 2 i 16 membres, en funció del nombre de moduls 

proposats peral MOOC, tenint en compte que no podra haver-hi una ratio superior a dos docents 

per modul. 

4.3. Només es podrá participar en un projecte. 

4.3. El personal d 'administració i serveis (PAS) de la Universitat de Valencia, així com el PDI o 

el personal investigador d ' altres universitats o centres d'investigació, també hi podra participar, 

sempre i quan es respecte al lo que estipula la base primera d'aquesta convocatoria. Encasque hi 

patiicipen docents d 'altres universitats, la Universitat de Valencia no es fara carrec, en cap cas, 

de les despeses de despla9ament, manutenció ni allotjament originades perla participació. 

Cinquena. Compromisos i suport tecnic pera la realització de MOOC 

5.1. Els cursos seleccionats rebran el supoti i l'ass istencia necessaris del Servei de Formació 

Permanent i lnnovació Educativa de la Universitat de Valencia (SFPIE), per al seu 

desenvolupament amb un nivel! de qualitat apropiat. El SFPIE establira les recomanacions 

opotiunes, i facilitara els mitjans per a fer els cursos, d'acord amb els requisits establetis, i 

assegurara la formació deis docents en l'ús de la plataforma en que es publique el MOOC, en cas 

que no es puguen assumir les tasques de publicació del material. Els horaris d'enregistrament deis 

vídeos seran acordats entre docents i tecnics del SFPIE, sempre en funció de la disponibilitat del 

serve1. 

5.2. La tramitació de les sol·licituds implicara els compromisos i responsabilitats següents: 

a. L'acceptació de les normes estableties en aquesta resolució, així com de qualsevol altra que el 

SFPIE puga adoptar pera la verificació del compliment de les finalitats d'aquesta convocatoria. 

b. L'equip docent del MOOC sera responsable de garantir de la qualitat del curs, la veracitat deis 

continguts, i la legítima possessió deis drets de propietat intel · lectual i autoritzacions necessaries 

per a la utilització deis materials i continguts deis cursos, a través de la plataforma que se 

seleccione pera impa1iir el curs. 

c. L'acceptació de la concessió de l'ajuda del projecte implica. l' exclusivitat pera la publicació i 

impartició en la plataforma que indique la UVEG. El curs no podra impartir-se o publicar-se en 

cap altra plataforma, sense el consentiment explícit de la Universitat de Valencia. 

d . L'equip docentes comprometa complir els requisits de temps i forma establerts en la proposta, 

referits tant a la publicació de cursos, com a la creació i impatiició de contingut. Aquest 
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compromís implica, així mateix, el subministrament deis materials en format compatible ambles 

característiques i les possibilitats de la plataforma que la Universitat de Valencia haja seleccionat 

pera la impartició. 

e. L'equip docent de cada curs fara un bon ús de les eines de comunicació amb els usuaris que la 

plataforma posa a la seua disposició, i les utilitzara ambla finalitat exclusiva de gestionar el curs; 

queda prohibit l'enviament de qualsevol comunicació comercial o promociona! relacionada amb 

activitats de la mateixa Universitat, els seus equips docents, o de tercers. L'incompliment 

d ' aquesta base podra comportar les sancions legals corresponents. 

f. L'equip docentes comprometa mantenir en actiu el cursen la plataforma escollida durant el 

temps que li indique el SFPIE. 

g. D'acord amb el conveni citat, al principi de la present convocatoria, els cursos orientats a 

MiríadaX hauran d'ajustar-se als requisits d'estructura, forma i continguts estipulats en el mateix. 

5.3. L'incompliment total o parcial deis requisits i de les obligacions establertes en aquestes 

normes i altres disposicions aplicables, així com les que s'establisquen en la resolució de 

concessió corresponent, donara lloc a l'obertura d'un expedient d'incompliment, la resolució del 

qual, amb audiencia previa de la part interessada, podra conduir a I 'extinció del curs, i a 

l'eliminació de qualsevol cataleg, canal o repositori de la Universitat de Valencia, així coma la 

devolució de qualsevol ajuda economica que s'haja rebut. 

Sisena. Estructura deis MOOC 

Tots els MOOC de la Universitat de Valencia han de tenir una serie de característiques comunes 

quant a I 'estructura basica. 

6 .1. Durada: els cursos han de durar un mínim de quatre i un maxim de huit setmanes, a raó d'un 

m od u 1 per setm ana. 

6.2 . La carrega d'estudi ha de considerar-se entre tres i cinc hores setmanals (els cursos tindran, 

per tant, entre 12 i 40 hores). Es recomana, no obstant, l'opció de tres hores. 

6.3. Estructura: 

a. El curs ha d 'estar organitzat per moduls, estrLH;turats de forma clara i equilibrada, a fi de facilitar 

el seguiment deis continguts. 

b. Els moduls es dividiran en lli9ons i se'n desenvolupara un per setmana. 

c . Cadascun d'aquests moduls (dividits en lli9ons) ha d'incloure: 

- Material audiovisual: els continguts del modul s'han de presentar en format audiovisual , 

per part de l'equip clocent, amb vídeos d'aproximadament 4 a 6 minuts de durada (la suma 

de tots no pot ser inferior a 30 minuts ni superior a 90). S'hi ha cl'incloure un moclul O, 

introductori, que incloga un breu vídeo descriptiu de la materia que s'impartira al llarg 

del curs. Aquest modul ha d'incloure una avaluació previa deis coneixements deis 

participants del curs, per tal que l' equip docent conega el nivel! inicial deis estudiants. 
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- Material teoric de suport: l' equip docent ha de facilitar documentació que done sup01i i 

amplie els continguts del material audiovisual , com araenllas;os externs, textos, etc. S ' han 

de facilitar alm enys dos recursos per cada 30 minuts de vídeo . 

- Proves d ' autoavaluació : dins de cada modul ha d ' establir-se, coma mínim , un sistema 

d ' avaluació (tipus test) deis coneixements adquirits pels participants en el curs. 

- A més es real itzaran uns altres tipus d 'activitats de consulta i d ' avaluac ió, que tindran 

caracter opcional per als patiicipants (avaluació per parelles, etc.). 

- Eines de comunicació: per tal d ' impulsar la generació de debats i l' intercanvi de 

coneixements entre els participants en e l curs, l' equip docent ha de crear un fürum de 

discussió. A més, l'equip docent pot disposar, de forma opcional , d ' altres eines de 

comunicació, col · laboratives i participatives, com ara blogs, enviament de correus 

electronics, wiki , etc. 

6.4 . Qualitat pedagogica. Els cursos han d 'estar orientats a l' aprenentatge autonom, i han de fer 

l' ús més adequat de les possibilitats de les TI C. El disseny instruccional ha d ' estar clarament 

definit, i ha de guiar el treball deis estudiants al llarg del curs. 

6.5 . Caracter massiu i nou. Cal tenir en compte que, com que es tracta de cursos massius, han de 

ser de possible interes pera un col · lectiu nombrós. Igualment, es valorara el grau de novetat en 

e l tema i en el tractament que se ' n fas;a. 

6 .6 . Excepcionalment, es podran admetre cursos que no s'adapten a aquests requisits, st són 

d ' especial interés pera la Universitat de Valencia. 

Setena: OCW 

7.1. Publicació al repos itori Open Course Ware de la Universitat de Valencia (www.uv.es/ocw, 

http://ocw.uv.es/) de materials docents d ' assignatures completes petianyents als plans d'estudi de 

la Un iversitat de Valencia. Es podran presentar assignatures del cursos 2018/2019 i 2019/20. No 

s'admetran material s d ' assignatures ja publicades en RODERIC, dins d ' uns altres programes i 

convocatories de la UV. En els casos d ' assignatures impatiides per més d ' un PDI , sera necessaria 

la participació de tots els que participen en la docencia de l' assignatura. En tots els casos sera 

imprescindible l' aporiació de materials docents propis, que hauran d ' ajustar-se als estandards 

generals d 'organització, presentació i !licencies. del projecte Open Course Ware. Els materials 

docents es podran presentar, coma normal general , en valencia, castel la i angles . No s ' acceptaran 

materials que no tinguen !'estructura i format especificats en la sol · licitud . 

7.2. El material haura d'entregar-se abans del 31 de gener de 2020 . 

7.3. Es considera, i es valorara també positivament, la possibilitat d ' atiicular el material d'OCW 

com a material complementari pera la realització d ' un MOOG. 

7.4. La sol ·licitud no podra incloure més d ' una assignatura. 
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Vuitena. Sol-licituds i terminis 

8.1. Qualsevol POI a temps complet de la Universitat de Valencia pot fer una proposta de MOOC 
i OCW d'acord amb aquesta convocatoria, pera posar-lo en marxa durant els cursos 2018-2019 i 
2019-2020. Les propostes han d'incloure la informació bas ica del curs, que s' ajustara al format 
de l' annex I1 (MOOC) i llI (OCW) d'aquest document. 

8.2 . Les sol · licituds, adre9ades a la Vicerectora d'Ocupació i Programes Fomatius, han de 
presentar-se mitjan9ant el ENTREU, pel Registre General de la Universitat de Valencia, o per 
qualsevol deis procediments previstos en la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, modificada per la 
Llei 4/1999, de regim jurídic de les admini stracions públ iques i del procediment administratiu 
comú. El termini de presentació sera del 17 d'abril al 13 de maig de 2019. 

Novena. Ordenació, instrucció i resolució de la convocatoria 

9.1. La instrucció del procediment de concessió correspondra al Servei de Formació Permanent i 
lnnovació Educativa (SFPIE). 

9.2. La Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius nomenara els membres d' un comité 
d ' aval uació, que haura de presentar una pro posta de concessió d 'ajudes. Aquest comité ha 
d' actuar d'acord amb els principis d'objectivitat, imparcialitat, independencia, capacitat, 
publicitat i igualtat. 

9.3 . Les ajudes seran adjudicades per resolució de Vicerectora d'Ocupació i Programes Fonnatius 
i es publicaran en la pagina web del Servei de Formació Permanent i lnnovació Educativa. En 
aquesta resolució han de figurar els projectes seleccionats i no seleccionats i l 'ajuda concedida. 

Desena. A valuació de les sol· licituds 

Les propostes rebudes dins del termini i en la forma escaient, les avaluara un comité nomenat a 
aquest efecte. L' única informació que es tindra en compte per avaluar els cursos sera la que es 
presente en la sol·! icitud inicial, posteriorment no es podra aportar cap informació addicional , per 
la qual cosa es recomana que la informació sobre les propostes que es presente en la sol · licitud 
siga completa. Les propostes rebudes seran avaluades d' acord amb els criteris següents: 

10.1. Per als MOOC i altres tipus de cursos on fine: 

- Adequació a les línies estrategiques de la UV. 

- Adequació a les característiques exigides als MOOC d'aquesta convocatoria. 

- Claredat i qualitat pedagógica en l'estructuració del MOOC. 

- Capacitat i experiencia contrastada de l'equip docent en iniciatives d'innovació 
educativa. 

- Disposició seqüencial eficient pera l'aprenentatge deis continguts del MOOC. 

- Proposta equilibrada deis materials teorics de suport als continguts multimedia (llibres, 
vídeos i recursos externs, lectures recomanades, etc.). 
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- Capacitat de la proposta per transmetre els continguts amb rigor, extensió i claredat. 

- Rellevancia del curs ( oportun itat del tema que aborda, grau d 'original itat i innovació 

quant al panorama actual de cursos MOOC, potencials usuaris). 

10.2. Pera assignatures OCW : 

Els materia Is es referiran a assignatures pertanyents a !' oferta academica actual de la UV, 

i correspondran a cursos complets. La possible publicació de materials corresponents a 

assignatures no vigents sera considerada individualment per l'equip avaluador. 

Els materials proporcionats pels docents pera la seua publicació en el Open Course Ware 

s'adequaran al s requisits informatics establerts perla plataforma Educommons de la UV. 

Els materials proporcionats pels docents pera la seua publicació en el Open Course Ware 

s'adaptaran a unes categories mínimes especificades per OCW: objectius, temari , guia 

docent, materials de classe, bibliografia, exercicis, criteris d'avaluació, etc. 

Onzena. Acceptació i ajuda económica 

11 .1. L'acceptació de l'ajuda s'ha de formalitzar mitjariyant un document normalitzat, signat per 

la persona responsable del projecte, en el qual es comprometa a complir tates les condicions que 

es fixen en aquestes bases. 

11 .2. El POI rebra una ajuda económica per l' elaboració del MOOC en concepte d ' elaboració de 

materials i reproducció de classes en línia, d ' acord amb e l que és estab lert en tots dos casos en el 

Reglament d ' Execució Pressupostaria de la Un iversitat de Valencia. En el cas d ' OCW la quantitat 

assignada per assignatura, será de 300 €. 

11.3. El professorat només rebrá l'impoti establert en la resolució de la convocatoria després 

d ' haver entregat tot el material peral cas de OCW i, en el cas deis MOOC i cursos on-l ine, després 

d ' haver complit tots els requisits establerts perque el curs puga ser impatiit. 

Dotzena. Llicencies Creative Commons 

12.1. Els autors i les autores deis projectes executats en el marc d ' aquesta convocatoria es 

comprometen a exercir els seus drets de propietat intel · lectual a través de les 11 icencies Creative 

Commons, de manera que permeten la lliure uti lització, traducció i reproducció deis materials 

amb reconeixement de l' autoria, sense ús comercial i compartir igual. 

12.2. Hauran d ' utilitzar la !licencia Creative Cornmons by-nc-sa (reconeixement, no comercial , 

compatiir igual). En aquest cas es permet la utilització, la traducció, la distribució i la copia 

derivada de la seua obra amb dos condicions básiques: el reconeixement, és a dir, que en tots 

aquests processos s ' esmente la procedencia deis materials (autpria i institució ), i que es mantinga 

una uti 1 ització sen se cap benefici comercial , i am b el mateix ti pus de 11 icencia, la qual cosa 

s'anomena "compartir igual". El material pot ser distribu'lt, copiat i exhibit per tercers, sempre 

que en els credits es mostre l'autoria i la pe1iinen9a a la Universitat de Valencia. 

12.3. Amb la final itat d' identificar la 11 icencia Creative Commons uti l itzada i, per tant, els drets 

de propietat intel · lectual que es reserva l'autoria del projecte d' innovació, s 'afegiran les icones 
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següents als materials o resultats elaborats en el marc d'aquesta convocatoria: 

Q) Reconeixement: el material pot ser distribu'it, copiat i exhibit per tercers sempre que 
hi figure el nom deis autors. 

f$ No comercial: el material original i els treballs derivats poden ser distribu'its, copiats 

~ i exhibits mentre l' ús no siga comercial. 

@ Compartir igual : el material original i els treballs derivats han de ser distribu'its, 
copiats i exhibits amb el mateix tipus de !licencia. 

12.4. La cessió de drets té ambit mundial, es fa a perpetu'itat, amb caracter gratu'it i en regim de 
no exclusivitat. Els autors i les autores accepten que els materials cedits estiguen a la disposició 
de tercers, als quals concedeixen una autorització no exclusiva, gratu'ita i perpetua per reproduir
los, distribuir-los i com unicar- los d'acord amb els termes estrictes de la !licencia a que s' ha fet 
referencia. 

Tretzena. Seguiment i avaluació final 

Els cursos o assignatures el material de les quals no siguen entregats dins del tennini estipu lar o 
que no complisquen els requisits formals o de qualitat establerts en la convocatoria seran avaluats 
negativament, la qua! cosa es notificara per escrita la coordinadora o coordinador del projecte. 

Catorzena. Transparencia i dret a la informació en la recollida de dades 

14.1. Dades del Responsable 
Universitat de Valencia - Estudi General 
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco lbáñez 13 
4601 O Valencia 
lopdc@uv.es 

14.2. Finalitats i base jurídica del tractament 
Les dades personals submin istrades vo luntariament en aq uest procés d' inscripció s ' incorporaran 
als sistemes d' informació de la Universitat de Valencia, ambla finalitat de tramitar la sol· licitud, 
així com dura terme la gestió admin istrativa necessaria d'acord ambles funciones i competencies 
conferides a les universitats en la Llei Organica 6/2001, de 21 de desembre de Universitats. 
14.3. Procedencia de les dades 
La Univers itat de Valencia únicament tractara les dades proporcionades pels sol· licitant així com 
aquella informació necessaria pera la comprovació del compliments deis requis its de participació 
que ja formen part deis sistemes d' informació de la Universitat de Valencia. 
14.4.- Destinataris de les dades personals 
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la presentació de la sol· licitud, s'i nforma 
que es cediran les dades estrictament necessaries en els següents suposits i per a les finalitats 
següents: 
- A entitats financeres peral pagament deis imports conced its. 
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- Publicació de la resolució de concessió en · el Tauler Oficial de la Universitat de Valencia. 

Addicionalment, a efectes informatius, podra informar-se de la resolució en pagines web 

allotjades baix el domini oficial de la Universitat de Valencia. 

14.5. Termini de conservació de les dades 

La Universitat de Valencia conservara les dades sense límit de temps per a la integració 

acreditació de la docencia, llevat que la llei dispose una altra cosa. 

14.6. Drets 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol · licitar al responsable del tractament l'accés 

a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o 

a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades 

podran exercir els seus drets, m itjanyant l 'enviament d ' un correu electron ic adreyat a lopd (@, uv.es 

remés des d ' adreces oficials de la Universitat de Valencia, o bé mitjanyant escrit acompanyat de 

copia d ' un document d' identitat i , en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·! icitud, 

adreyat al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de Valencia. 

14. 7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 

La Universitat de Valencia, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD 

i al RGPD. Tenen habilitada una adreya lopd (@,uv. es pera qualsevol informació, suggeriment, 

petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controversies en materia de protecció de dades 

de caracter personal, sense pe1judici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de 

control competent. 

14.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de Valencia 

Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat a http ://links.uv.es/qBf2qd6 
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