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RÈCORD D'USUARIS ÚNICS
 

 

 

La web de la Facultat de Dret aconsegueix el nombre més gran d'usuaris únics
de sempre, un nombre que amb les matrícules de grau i màster actives es preveu
que cresca als pròxims dies

La dinamització del web de la Facultat i de les Xarxes Socials ha estat des de l'inici
una de les principals ocupacions de l'equip deganal. En els últims mesos, la Facultat
ha dinamitzat el perfil de facebook de la Facultat i n'ha creat altres, com ara
instagram, Youtube o Linkedin. Una altra novetat ha estat la creació d'un compte de
whatsapp i d'aquesta newsletter, la qual també s'està repensant per a convertir-la a
un format web més atractiu i indexable. 
 
Actualment estem sotmetent el web a un procés de regeneració pioner a la
Universitat, que l'ubicarà en el centre de tota la política de comunicació de la
Facultat, que permeta posar en valor la recerca i la transferència que genera la
Facultat i, al voltant de la qual giraran els diversos perfils en xarxes.
 
Aquests canvis ens han permés, de moment, aconseguir millorar el nombre
d'usuaris en uns 2000 mensuals, la qual cosa implica un creixement d'al voltant del
20% respecte al mateix termini de l'any anterior.
 
A la següent pàgina us deixem una sèrie de gràfiques que de segur us resultaran ben
interessants. Des de la Facultat només ens queda que expressar el nostre agraïment a
tots els que visiteu cada dia la nostra pàgina.
 

 
17293 gràcies!
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RÈCORD D'USUARIS ÚNICS
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LA FACULTAT HA COBERT EL
100 % DE L'OFERTA DE GRAU
 

 

 

La Facultat de Dret és un dels centres que oferirà un major nombre de
places de Grau de nou ingrés del tot el sistema universitari valencià

Tres graus, quatre dobles graus i dues dobles titulacions internacionals configuren
l'oferta de la Facultat de Dret per al curs 2019/2020. El grau en Dret és el que presenta
una major oferta de places, mentre que el doble grau en Dret i Ciències Polítiques i de
l'Administració Pública tindrà, presumiblement una de les notes de tall més altes de
tot el sistema universitari valencià. Aquest fet no és d'estranyar, vist que la taxa
d'ocupabilitat d'aquesta doble titulació està propera al 100%. 
 
Totes les places ofertades han estat cobertes a la preinscripció i fins hui, s'està
formalitzant la matrícula per part dels estudiants.
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PREMIS CONSELL SOCIAL
 

 

 

«La Universitat ha de formar amb esperit crític a persones que lideren els canvis
socials i econòmics», ha subratllat la presidenta del Consell Social de la Universitat
de València, María Emilia Adán García

La Universitat ha de formar amb esperit crític a persones que lideren els canvis socials
i econòmics», ha subratllat la presidenta del Consell Social de la Universitat de
València, María Emilia Adán, durant el seu primer discurs en el marc dels Premis
Universitat-Societat, que s’han entregat aquesta vesprada en la seu de la Fundació
ADEIT. «Hem de donar suport a la llibertat de pensament, lluny de l’adoctrinament,
per a comptar amb intel·lectuals amb esperit crític», ha afegit, al mateix temps que ha
apuntat que «no pot garantir-se un autèntic desenvolupament social sense comptar
amb institucions d’educació superior adequades per a formar una massa crítica de
persones qualificades i cultes».
 
L’acte, que ha congregat a representants de l’àmbit universitari, empresarial i social, ha
comptat amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i de
la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, qui ha destacat la
importància d’aquests premis «no solament per a la universitat, sinó també per a la
societat», i ha posat en valor la rellevància de les persones i entitats premiades.
 
Reptes de la Universitat
 
Entre els reptes als quals s’enfronta en la seua nova etapa al capdavant del Consell
Social, María Emilia Adán ha apuntat al fet de continuar escoltant allò que la societat
demanda de la Universitat, d’una banda, i de contribuir a traslladar a la societat la
labor de la Universitat a través d’un exercici de transparència, d’altra. «El Consell
Social pretén comptar amb la millor Universitat perquè amb això es contribueix a la
consecució de la millor societat», ha conclòs.
 
La captació de nous recursos externs, la legitimació social de la gestió universitària,
l’adequació de l’oferta de titulacions a les demandes socials i la posada en valor social i
econòmic de la investigació són unes altres de les qüestions que ha ressaltat la nova
presidenta en la seua intervenció.
 
 



PREMIS CONSELL SOCIAL
 

 

 

XXIII Premis Universitat-Societat
 
Els Premis Universitat-Societat, en la seua XXIII edició, han reconegut, un any més, la
labor d’aquelles persones i entitats que treballen per a aproximar el món de la
Universitat al seu entorn social i econòmic.
 
El doctor José Viña, catedràtic de Fisiologia de la Universitat de València, ha sigut
l’investigador premiat en la modalitat Recerca i desenvolupament, pel seu projecte de
col·laboració d’I+D amb el Servei Madrileny de Salut (SERMAS). Centra les seues
investigacions en l’envelliment i els radicals lliures, les malalties associades a
l’envelliment com la malaltia d’Alzheimer, les alteracions metabòliques durant
l’envelliment i la fragilitat associada a aquest. En l’actualitat, investiga els gens
específics que expressen les persones centenàries i la seua regulació mitjançant dieta i
exercici. És el director de la Línia d’Investigació de Metabolisme i Mal Orgànic,
Envelliment i Malalties Associades de la Fundació INCLIVA i director de l’Institut
Gerontològic de la Comunitat Valenciana.
 
Pilar de la Oliva és la professional premiada en la modalitat Alumni Plus de la
Universitat de València. Aquest premi reconeix la trajectòria professional i destaca
l’excel·lència professional, acadèmica i empresarial d’antics alumnes de la Universitat
de València amb una trajectòria contrastada. Pilar de la Oliva és presidenta del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana des de 2010. Llicenciada en
Dret per la Universitat de València, va ingressar en la carrera judicial en 1982.
Actualment és l’única dona al capdavant d’un Tribunal Superior de Justícia i la segona
en la història d’Espanya.
 
La modalitat Trajectòria de Col·laboració Universitat-Societat ha recaigut en
l’Editorial Tirant lo Blanch per la seua llarga trajectòria de col·laboració amb la
Universitat de València. Tirant lo Blanch, amb seu central a València i delegacions a
Madrid, Barcelona, Mèxic, el Brasil, Xile i Colòmbia, és referent en l’edició jurídica i
d’humanitats a Espanya i Mèxic. Professors de la Universitat de València formen part
dels seus comitès científics, entre els quals es troben altres docents de les més
prestigioses universitats espanyoles, europees i nord-americanes, així com magistrats
del Tribunal Suprem d’Espanya, de la Suprema Cort de Mèxic o del Tribunal Europeu
de Drets Humans.
 
 



PREMIS CONSELL SOCIAL
 

 

 

D’altra banda, el premi Càtedres Institucionals o d’Empresa de la Universitat de
València, ha recaigut en la Càtedra Würth EMC, la primera Càtedra Internacional de la
Universitat de València, en funcionament des de 2015, i que constitueix una
col·laboració d’ampli espectre entre l’empresa Würth Elektronik eiSos i la Universitat.
La càtedra cobreix àmbits d’investigació, innovació, difusió i docència, per a propiciar
l’adequada evolució i integració del món universitari amb l’empresarial i social. Com a
gran èxit derivat d’aquesta col·laboració, destaca la creació del primer centre d’I+D+i
de Würth a Espanya, allotjat des de novembre de 2018 en les instal·lacions del Parc
Científic de la Universitat de València.
 
La modalitat dirigida a reconèixer les actuacions de millora i innovació en la gestió
universitària i les bones pràctiques administratives del Personal d’Administració i
Serveis de la Universitat de València ha reconegut, en aquesta edició dels premis, a la
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València. Creada en
2002 com una iniciativa singular dins del panorama universitari europeu realitza,
entre altres, activitats de difusió pública de la ciència i té com a missió fer
comprensible a la societat el valor del coneixement científic amb l’objectiu
d’incrementar la cultura científica entre la ciutadania i el seu interès per la ciència, la
tecnologia i la innovació.
 
La modalitat Alumni Plus està dirigida a reconèixer l’aportació d’idees i projectes
innovadors del col·lectiu d’estudiants de la Universitat de València en l’àmbit de la
col·laboració Universitat-societat. En la XXIII edició d’aquests premis, els guardonats
en aquesta modalitat són: Sonia Jiménez, estudiant de Doctorat, Història de l’Art;
Samuel López, estudiant de Doctorat, Ciències de l’Activitat Física i Esport; Francisco
Crespo, alumne del Grau de Psicologia. A més, el jurat ha atorgat el premi Alumne
Excel·lent de la Universitat de València, dotat amb mil euros, a Daniel Pérez, alumne
de doble Grau de Dret i Ciències Polítiques.
 
Finalment, els premis a l’Excel·lència Docent, dirigits a reconèixer la labor docent del
professorat de la Universitat de València, han recaigut enguany en Laura Ballester, del
Departament d’Economia Financera i Actuarial; Francisco Grimaldo, del Departament
d’Informàtica; Eva López, del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat
Social; Ana Isabel Lloret, del Departament de Fisiologia; i Alexandra Valencia, del
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
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JOSÉ LUIS BOSCH SERÀ EL COORDINADOR DE
LA COMISSIÓ DE DIRECTORS DE MÀSTERS
D'ADVOCACIA D'ESPANYA
 

 

 

José Luis Bosch serà el primer coordinador d'aquesta Comissió que acaba de
constituir-se i que té com a objectiu coordinar tots els Màsters en Advocacia de l'Estat.
 
José Luis Bosch és Llicenciat en Dret i Doctor en Dret per la Universitat de València. A
més és professor titular del departament de Dret Financer i Tributari d'aquesta
Universitat.
 
Les seues línies de recerca giren al voltant dels Drets dels contribuents i potestats de la
Inspecció dels tributs, Inconstitucionalitat de lleis tributàries i nul·litat d'actes
tributaris: efectes, la Responsabilitat patrimonial de l'Administració, Finançament
autonòmic i local, Implicacions de l'ordenament comunitari en el Dret Tributari
espanyol. Especial referència a les actuacions de l'OLAF i els mapes conceptuals com a
metodologia d'innovació docent.
 
Ha fet nombroses estades de recerca a Universitats com Bergamo, Torino o Zurich i
nombroses publicacions. Des de 2018 és Director del Màster d'Advocacia de la
Universitat de València.



3 ESTUDIANTS DEL MEIUE OBTENEN BEQUES
DEL MINISTERI PER A FER LES PRÀCTIQUES
 

 

 

El Ministeri espanyol d'Afers Exteriors, Unió Europea i de Cooperació ha seleccionat a
diversos estudiants del Màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea de la
Universitat de València per a realitzar pràctiques en oficines consulars en l'exterior a
través del seu programa de pràctiques.
 
En concret, l'estudiant Sra. Paula Marin Ontenient ha sigut seleccionada per a realitzar
les seues pràctiques en el Consolat General d'Espanya en Houston (EE.UU), Sra. Nuria
Fontán Gonzalez per al Consolat General d'Espanya en Sao Paulo (Brasil) i D. José
Antonio Romero Lara per al Consolat General d'Espanya a Londres (Regne Unit).
L'adreça del Màster mostra la seua satisfacció per les resolucions concedides tenint en
compte l'elevat nombre de sol·licituds procedents de totes les universitats espanyoles i
el reduït nombre de places disponibles per a la realització d'aquest tipus de pràctiques.
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

01
Ajudes SEDI.
Fins l'1 de desembre
http://links.uv.es/o0FIsI4

02
Convocatòria d’Estudis
d’Extensió Universitària  
Termini de presentació obert
durant tot el curs 2018-2019
http://links.uv.es/neP4J70
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termins,
convocatòries &
ajudes.
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03
Incentius per a la qualitat
lingüística en l'elaboració
en valencià i anglès
de materials docents

 

Fins el 31 de desembre
http://links.uv.es/VP0zBK5

04
Premis “Enrique Ruano
Casanova" 
Fins el 31 d'octubre
http://links.uv.es/GdxEt8R
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termins,
convocatòries &
ajudes.
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05
Convocatòria per a
l'abonament de
despeses generades per
la participació en
Congresos
Internacionals del PDI
de la Facultat de Dret

 

Oberta durant tot el curs
http://links.uv.es/EPX4mxz
Tramitació Econòmica:
http://links.uv.es/MX9BOkm
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termins,
convocatòries &
ajudes.
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06
Premis Mavi Dolç i
Gastaldo a l’ús del
valencià i la qualitat
lingüística en tesis
doctorals

 

Fins el 15 d'octubre
http://links.uv.es/6calwRI

07
Ajudes per a l'organització
d'activitats que
contribuïsquen a dinamitzar
l'ús del valencià

 

Fins al 29 de novembre  
http://links.uv.es/ifBLo8e
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convocatòries &
ajudes.
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08
Premis AECOC per a
TFG i TFM 
Fins al 22 de setembre
http://links.uv.es/l8Evzp6

09
Premis AECOC per a
TFG i TFM 
Fins al 22 de setembre
http://links.uv.es/l8Evzp6
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ajudes.
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11
Convocatòria Erasmus
Pràctiques 
Fins el 16 de juliol
http://links.uv.es/FVM3fI0

12
VI Edició del concurs
5UCV Startup per a
emprenedors i empreses
 

Fins el 13 de de setembre
http://links.uv.es/2Zl2ZtF
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termins,
convocatòries &
ajudes.
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13
XXV Premi europeu de
divulgació científica
Estudi General
 

Fins el 9 de setembre
http://links.uv.es/V6hgqKa

14
Ajudes per a cursos de
postgrau propis de la
Universitat de València
 

Fins a l'11 de juliol
http://links.uv.es/r9YEKnx
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termins,
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15
Premi Càtedra
"Bienvenido Oliver" als
millors TFG i TFM en dret  
Inmobiliari

 

Fins a l'1 de desembre
http://links.uv.es/67EMjxk

16
X Premis Ángel
Olavarría 
Fins l'1 d'octubre
http://links.uv.es/q5BYnp0
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termins,
convocatòries &
ajudes.
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17
XXIII Premi d'estudis
jurídics universitaris
"Manuel Broseta"
 

Fins al 29 de novembre 
http://links.uv.es/r461YPA
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https://www.uv.es/catedra-economia-colaborativa-transformacion-digital/es/novedades-1286057015758/Novetat.html?id=1286072899145


Activitats de

la Facultat
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la Facultat
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6-8 de
setembre
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https://www.conpedi.org.br/eventos/x-encontro-internacional-do-conpedi-valencia-espanha/

