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La Universitat de València és una institució compromesa amb l'ús acadèmic i social
del valencià, com també amb el foment del plurilingüisme. El valencià és la llengua
pròpia de la Universitat, i hi és oficial, juntament amb el castellà. L'anglès té la
consideració de llengua de treball. Totes tres s'usen tant en la docència com en la
investigació, amb altres llengües estrangeres. spluv.es/rul

La Universitat de València promou l'oferta docent en llengües estrangeres. Fomenta
també una oferta equitativa en les dues llengües oficials. La combinació de les
diverses llengües depèn de cada grau, però hi ha una tendència creixent a
organitzar graus multilingües. Això facilita que els graduats a la Universitat de
València adquirisquen competències lingüístiques per exercir la pròpia professió en
valencià, en castellà i en anglès o una altra llengua estrangera. spluv.es/pidv

Quan vingues a la Universitat de València, et recomanem matricular-te en el
màxim nombre possible d'assignatures impartides en valencià, en anglès i en altres
llengües estrangeres. Com més contacte acadèmic tingues amb aquestes llengües,
més competències lingüístiques tindràs en acabar la carrera. A més a més, et
recomanem aprofitar l'oportunitat per a acreditar els teus coneixements de
valencià, d'anglès i d'altres llengües estrangeres mitjançant les proves que et
permetran obtenir-ne els certificats oficials: spluv.es/proves
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Si l'assignatura és de llengua o literatura, normalment t'hauràs d'expressar en la
llengua que s'hi estudia. En la resta de casos, independentment de l'idioma en què
es fan les classes, com a estudiant mantens el teu dret individual a expressar-te, tant
oralment com per escrit (intervencions orals, redacció de treballs i exàmens, etc.),
en qualsevol de les dues llengües oficials. Per tant, si t’has matriculat en valencià i
estàs aprenent l'idioma, pots començar a usar-lo al teu ritme en les diferents
activitats. De la mateixa manera, si ja uses el valencià de manera habitual i tens
alguna assignatura en castellà, pots fer totes les activitats en valencià.

Si curses en valencià un mínim de 80 crèdits de la teua titulació, la Universitat de
València t'ofereix un itinerari especial d'accés al Certificat de Capacitació per a
l'Ensenyament en Valencià, el qual et resultarà imprescindible si penses dedicar-te a
la docència: spluv.es/capacitacio

La Universitat t'ofereix cursos presencials, grups de conversa i recursos per a
aprendre tant valencià com anglès i diverses llengües estrangeres. Acosta't al Centre
d'Autoaprenentatge de Llengües del teu campus i els tècnics t'informaran de tota
l'oferta disponible: spluv.es/cal
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LA FACULTAT OFERTA VORA
1000 PLACES DE NOU INGRÉS
 

 

 

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%. 
 
Com a novetat, des de l'actual curs la Facultat oferta una nova doble titulació
internacional, juntament amb la Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. Aquesta nova doble titulació internacional es suma a la ja
existent Hispano-Francesa, juntament amb la Faculté de Droit et Science Politique de
l'Université Toulouse 1 Capitole. Us desglossem a continuació l'oferta de la Facultat
per al present curs:
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PREMIS CONSELL SOCIAL
 

 

 

Pilar de la Oliva, Eva López Terrada, l'editorial Tirant i Daniel Pérez
Casero, entre els premiats en la XXXIII edició dels Premis Consell Social

Pilar de la Oliva és la professional premiada en la modalitat Alumnes Plus-Antics
Alumnes 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.
 
El premi de la modalitat trajectòria de la 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 i amb els seus professors. Tirant lo Blanch, amb seu central a
València i delegacions a Madrid, Barcelona, Mèxic, Brasil, Xile i Colòmbia, és referent
en l’edició d’obres jurídiques i d’humanitats a Espanya i Mèxic en les seues dues línies
editorials: Tirant lo Blanch i Tirant Humanidades. Des de 2014 el Centre Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) considera Tirant lo Blanch la millor l’editorial
jurídica d’Espanya.
 
Els professors de la Universitat de València formen part dels seus comités 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, del
Tribunal Suprem de Mèxic o del Tribunal Europeu de Drets Humans.
 
Publica dos-cents cinquanta llibres anuals i té un fons editorial de mil set-cents títols,
escrits per més de mil dos-cent autors. Va començar com una editorial estrictament
jurídica i és en aquest camp on ha publicat el major volum de títols, però també
treballa en els camps de les ciències socials, l’economia, la sociologia, la ciència
política, les polítiques de benestar social i les humanitats.
 
A més, té una completa base de dades jurídica, Tirant Online, que inclou més de tres
milions de documents distribuïts en biblioteca en línia de legislació consolidada,
jurisprudència, formularis, consultes, bibliografia, esquemes, multimèdia, etc., i en la
qual també col·laboren docents i investigadors de la Universitat.
 



PARLEM AMB EL CATEDRÀTIC
JAVIER BOIX SOBRE LA NOVA
NORMATIVA DE COMPLIANCE
PENAL
 

 

 

Com sorgeix, a qui afecta o si serà efectiva la nova normativa de Compliance Penal
són algunes de les preguntes a les quals ens ha donat resposta l’advocat penalista i
catedràtic de Dret Penal de la Universitat de València Javier Boix. Recentment,
Boix, juntament amb Rosa Vidal, la sòcia directora de Broseta Abogados, van oferir
un seminari sobre la matèria en la seu de ADEIT.
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http://www.adeituv.es/ca/noticias-entrevista-javier-boix/


SEGON GRAÓ DE LA GENERALITAT
 

 
Al segon graó de l'Administració de la Generalitat continua el nomenament tant de
professors com d'alumnes i ex-alumnes de la Facultat



SEGON GRAÓ DE LA GENERALITAT
 

 

 

Andreu Ferrer Bautista - Secretari Autonòmic de Presidència 
José María Vidal Beltrán - Secretari Autonòmic de Comunicació 
Joan Calabuig Rull - Delegat del Consell per a la UE i relacions externes
Alberto Ibáñez i Mezquita - Secretari Autonòmic d'Inclusió 
David Alfonso Jarque - Subsecretari Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 
Francesc Gamero Lluna - Secretari Autonòmic d'Hisenda
Isaura Navarro Casillas - Secretària Autonòmica de Salut Pública
Belén Cardona Rubert - Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica 
Blanca Jiménez Garrido - Subsecretària de la Vicepresidència Segona 
David Fernández Martínez - Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública 
Rebeca Torró Soler - Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Consum
Rafa Briet Seguí - Subsecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat
Mireia Llobera Vila - Secretària autonòmica de Justicia i Administració Pública 
José Vicente Villar Ribera - Subsecretari de la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència
i Societat Digital.
Patricia Ramón Galindo - Directora general de Gestió i Organització del Sistema
Ferran Puchades - Director general del Secretariat y Portavocia del Consell
Isabel Castelló García - Directora general de Sector Públic i Patrimoni
Carmelina Pla Silvestre - Directora general de Règim Econòmic i Infraestructures

Des de la Facultat ens complau felicitar els fins a 17 alts càrrecs de la Generalitat
que es sumen als 5 Consellers per fer encara més notable la presència de la
Facultat a l'Administració Pública Valenciana. Us deixem una llista detallada dels
nous nomenaments:
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CLARA PORTELA S'INCORPORA COM
A ANALISTA A L'INSTITUT
D'ESTUDIS DE SEGURETAT DE LA
UNIÓ EUROPEA
 

 

 La Dra. Clara Portela, professora de
Ciència Política de la nostra Facultat, i
membre del Departament de Dret
Constitucional i Ciència Política i de
l'Administració, acaba de incorporar-se
com a analista a la plantilla de l'Institut
d'Estudis de Seguretat de la Unió
Europea (ISSEU), una agència de la UE
amb seu a París (França). 
 
Aquesta agència, que forma part del
Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE)
de la Unió, està encarregada de l'anàlisi
de qüestions de política internacional.
La Dra. Portela és l'únic membre de
nacionalitat espanyola en l'equip
d'analistes i durant els dos pròxims anys
serà responsable de l'àmbit de control
d'armaments, no-proliferació i
desarmament, així com de la política de
sancions internacionals. Li desitgem la
millor de les sorts en aquesta nova etapa
professional i esperem tenir-la aviat de
volta a la Facultat.
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LLEVANT...DES D'ALMANSA
 

 

 

Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d’ells veig armar:
xaloc, llevant los deuen subvenir
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tramuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.

El vent de llevant sempre ha tingut connotacions positives a la vessant mediterrània de la
península ibèrica. El Llevant ens aporta frescor a l'estiu i pluja a la tardor; i ajuda els
mariners a tornar a casa després de la pesca. Ausiàs March ja el considerava un vent amic
quan escriví "Veles e Vents".  Fins i tot tenim un equip a la ciutat de València que duu el nom
d'aquest vent. Perquè el nom del Llevant UE, equip nascut als Poblats Marítims de la ciutat,
deu el seu nom al vent que conduïa fins a casa i no a cap regió imaginària anomenada
"Levante".
 
Traduïda, als valencians aquesta paraula ens recorda també a un periòdic anomenat "El
Mercantil Valenciano", que va canviar el nom pel de "Levante" després de ser confiscat per
Falange. Més enllà de les reminiscències, lèxicament, la RAE, a la seua tercera accepció,
defineix Levante com a "Nombre genérico de las comarcas mediterráneas de España, y
especialmente las correspondientes a los antiguos reinos de Valencia y Murcia"; En canvi, el
diccionari de l'AVL no recull aquest significat, no debades el Consell Valencià de Cultura
evacuava l'any 1996 un informe al respecte on, entre moltes altres coses afirmava que "La
palabra “Levante” referida a una región o lugar, es equívoca e inductora de error y
confusión, ya que siempre lo será opuesta al poniente de quien la utiliza, es decir Valencia
está a poniente de un mallorquín y levante de un castellano." Això no obstant, el terme és
emprat habitualment per periodistes i polítics amb  aquest significat, els quals no dubten a
fer gala del seu menyspreu per les cultures valenciana i murciana o, si més no, de la seua
ignorància.
 
 

 
 

Llevant és un nom que ens
relativitza i ens resta
identitat. Deixa ben clar que
som a l'est de l'establishment
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LLEVANT...DES D'ALMANSA
 

 

 

I tot açò enllaça de ple amb l'actualitat vist que en repetides
ocasions el Regne de València ha estat menystenit des de la
font del poder. Al segle XV, mentre els estats italians
conspiraven contra els Borgia, tot el pes del comerç era
traslladat a Sevilla pels reis catòlics, dilapidant el segle d'or
valencià. Més de 500 anys després novel·les i sèries de
televisió d'un qüestionable rigor històric continuen
maltractant la figura de Roderic de Borgia, un Pontífex
com tants altres pel que fa al nepotisme, el luxe i la luxúria,
però que també fou un mecenes excepcional, que a més va
sanejar els comptes de l'Esglèssia Catòlica i expedí butlles
papals per a Universitats com les d'Aberdeen o València.
 
Al segle XVIII, Felip V va voler exterminar Xàtiva, i a través
dels Decrets de nova Planta prohibia l'ús del valencià en
qualsevol àmbit formal.

Ja al segle XX, després de la guerra civil, el règim franquista tornava a prohibir qualsevol cosa
que deixara entreveure la identitat dels valencians i entre altres coses, el terme "Levante"
començà a ser d'ús generalitzat. Als nostres dies, l'infrafinançament de les "Terres
Llevantines", la fixació amb una paràbola que faça transcórrer el corredor mediterrani per
Madrid i els continus atacs cap a la nostra identitat (llengua, cultura, dret foral...) suposen un
notable impediment al desenvolupament social, cultural, polític i econòmic dels valencians.
 

Per a acabar, tot seguint l'Estatut
d'autonomia de la Comunitat Valenciana
quan diu que  «El poble valencià,
organitzat històricament com a Regne de
València, es constitueix en Comunitat
Autònoma (...) amb la denominació de
Comunitat Valenciana" hem de prescriure
l'ús del terme "Levante" per a referir-se a
la Comunitat Valenciana, territori que té
denominació pròpia i entitat suficient
com perquè des de la resta de l'estat es
respecten les seues lleis i les seues
institucions dins del marc que configuren
tant l'Estatut d'autonomia com la
Constitució del 78.
 
Per tant, des d'ara quan escolteu la paraula
Llevant penseu en el vent de l'est, en
l'equip de futbol o en el postre, però mai,
mai, us sentiu identificats.
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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

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

 
A tort & 
a Dret
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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.
 

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL

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.
 

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL

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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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

 
A tort & 
a Dret
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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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termins,
convocatòries &
ajudes.
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a Dret
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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.
 

 
A tort & 
a Dret
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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,
convocatòries &
ajudes.
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a Dret
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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.
 

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL

17
XXIII Premi d'estudis
jurídics universitaris
"Manuel Broseta"
 

Fins al 29 de novembre 
http://links.uv.es/r461YPA
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Activitats de

la Facultat
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https://www.fundaciouv.es/uegandia/


Activitats de

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

