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DOBLE TITULACIÓ
HISPANO-RUSSA
# E S T U D I S

La signatura del conveni de col·laboració entre la UVEG i l'Acadèmia
Presidencial Russa d'Economia Nacional i Administració Pública, obri
la possibilitat d'estudiar a València i Moscow aquesta nova doble
titulació Internacional. Fundada per Decret Presidencial el 20 de
setembre de 2010, la RANEPA va suposar la fusió de dues acadèmies
existents: l’Acadèmia d’Economia Nacional (ANE), que es va establir el
1977, i l'Acadèmia Russa d'Administració Pública (RAPA), creada el
1991. La fusió també va reunir altres 12 institucions educatives estatals.
L'ANE ha proporcionat una educació empresarial de gran qualitat per
a una nova generació de líders. De la mateixa manera, RAPA ha estat
tradicionalment líder nacional en la formació en gestió pública dels
funcionaris estatals i municipals actuals i futurs.

V o l  0 4

CURS 2019-2020

 

Aquest curs s'iniciarà el
programa de simultaneïtat
d'estudis internacional dirigit a
l'estudiantat de la Titulació de
Ciències Polítiques i de
l'Administració Pública amb
matrícula completa el primer
any. 

Actualment la
Facultat de

Dret ja oferta
una altra doble

titulació
internacional

juntament amb
Faculté de

Droit et Science
Politique de
l'Université
Toulouse 1

Capitole

03
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COMPETICIÓ
D'IDEES MOTIVEM
 

 

V o l  0 404

La creació d'un suport per a unificar el pagament del transport urbà és la idea que ha
resultat guanyadora en MOTIVEM 2019, una iniciativa organitzada per la Universitat de
València, a través d'ADEIT, i en col·laboració amb ‘la Caixa’ i la Generalitat Valenciana.
Representaren a la Facultat en el concurs l'equip núm. 144 que proposava un detector de
fum i calor perquè davant d'un incendi es connecte amb una aplicació que avisa els seus
usuaris i al 112. En aquesta idea ha participat l'estudiant del Grau en Dret (2n): Leila Pérez
Elousuf i l'equip núm. 98 el qual ha pensat en utilitzar les noves tecnologies per informar
del que ofereix la cafeteria de cada Facultat. Participava en aquesta última l'Estudianta del
Grau en Dret (3r,  Ana Furió Moncho.
 
 
 

 
El projecte guanyador, dotat amb 2.000
euros de premi, ha estat coordinat per la
professora María Alcantud, del
Departament de Didàctica de la Llengua
de la Facultat de Magisteri de la
Universitat de València i ha sigut
desenvolupat per estudiants de la Facultat
de Filologia, Traducció i Comunicació i la
Facultat de Magisteri. La idea guanyadora
planteja el desenvolupament d'un xip
adhesiu connectat a una app que
centralitza tots els títols de transport urbà
en una única targeta NTFS.
 
En la convocatòria 2019 han participat un
11 per cent més d'equips que l'any anterior.
En concret, han sigut 168 -enfront de les
151 de 2018- les idees que han competit en
aquesta edició de MOTIVEM. Unes idees
generades conjuntament per 645
estudiants de la Universitat i pel
professorat, 128 docents, que s'ha
encarregat de coordinar els equips, dels
tres campus de la Universitat.
 
Ana Furió, alumna de la Facultat de Dret
ha obtingut un accèssit que comporta un
premi de 1.000€.
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50 ANIVERSARI ICCP

L'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i
Ciències Penals de la Universitat de València es va crear fa
cinquanta anys, i és el segon institut d'Espanya més antic,
només per darrere de l'Institut de Criminologia de la
Universitat Complutense de Madrid.

 
 
Per a celebrar aquest 50 aniversari hem programat unes Jornades que a més de reunir exdirectors de
l'Institut, i professors i juristes relacionats amb el món de la criminologia pretenen donar respostes als
actuals reptes de la investigació criminològica.
 
La inauguració d'aquestes jornades dirigides per Mª Asunción Colás Turégano, professora de Dret Penal
i Co-Directora del Master en Criminologia i Seguretat, serà a càrrec de la Rectora de la UV, María
Vicenta Mestre Escrivá, de Javier Palao Gil, Degà de la Facultat de Dret i de José Luis González Cussac,
Catedràtic de Dret Penal i Director del ICCP.
 
La Jornada servirà també de clausura a la 6a Edició del Màster en Criminologia i Seguretat.
València 20 y 21 de Juny 2019 
Sala Tomás Vives Antón. (4P05)
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Inscripció i presentació de
comunicacions al següent link:
 
http://links.uv.es/nNQPX1E
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LA UNIVERSITAT INVESTIRÀ ‘HONORIS CAUSA’
JÜRGEN BASEDOW EL PRÒXIM DIVENDRES A LES
12:00
 
 
El Consell de Govern de la Universitat
de València va aprovar el 2 d'octubre,
a proposta del Departament de Dret
Mercantil "Manuel Broseta Pont" i
amb el suport d'altres departaments i
del Deganat de la Facultat de Dret,
concedir al professor Basedow el
doctorat ‘honoris causa’.

V o l  0 4

 
 
Jürgen Basedow (Hamburg, 1949) és
director de l’Institut Max Planck de Dret
Internacional Privat Comparatiu, a
Hamburg, i professor a la universitat
d’aquella ciutat alemanya.
 
Del 2004 al 2008, Basedow va ser
president de la Comissió de Monopolis. Va
estudiar del 1969 al 1974 a les universitats
d’Hamburg, Ginebra i Pavia. El 1981 va
obtenir un mestratge en Dret per Harvard.
Ha sigut professor a Augsburg, on va ser
degà entre 1993 i 1994; Berlín; i a l’Institut
Max Planck d’Hamburg.
 
 

 
 
La recerca de Basedow se centra en el dret privat internacional; el dret privat i
comercial europeu, en particular el dret de la competència; el dret del
transport i el tràfic; i el dret de les assegurances. 
 
Va rebre la Medalla Otto Hahn de la Societat Max Planck el 1979, té un
doctorat honorari de la Universitat d’Estocolm i una càtedra honorària de la
Universitat de Jiaotong Xi’an. El 2012, Leuphana University Lüneburg i
Tbilissi State University li van atorgar el doctorat honoris causa.
 
L'acte d'investidura tindrà lloc el pròxim divendres 31 de maig a les 12:00
hores al paranimf de la Nau.
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CLÍNICA
JURÍDICA 
 

CLAUSURA

El dimarts 14 de maig
va tindre lloc la
Clausura del curs 2018-
2019 de la Clínica
Jurídica per la Justícia
Social de Facultat de
Dret de la Universitat
de València.

 
En aquest acte, el Degà Dr. Francisco J. Palao Gil, va acompanyar-nos amb unes paraules que,
més enllà de l'agraïment general pel treball, van indicar la importància i la necessitat que un
projecte com aquest té per a la Facultat. El Prof. Palao va fer al·lusió al treball i a la dedicació
amb els estudiants, associacions i particulars amb qui col·labora la Clínica en cada cas plantejat. 
 
També va subratllar l'oportunitat que ofereix als participants de traslladar a la pràctica la teoria
apresa a classe i, sobretot, el creixement professional que proporciona al futur jurista.
 
Es van afegir a aquestes paraules també la direcció de la Clínica Jurídica conformada per Pilar
Fernández i Andrés Gascón, que, juntament amb un gran nombre de professors de la Facultat,
col·laboradors de la Clínica, han fet possible amb la seua ajuda i tutorització, any rere any, la
feina d'investigació i assessorament que ofereix la Clínica Jurídica per la Justícia Social.
 
A aquesta jornada es trobaven també Francesca Malzani i Carla Ghitti de la Università degli
Studi di Brescia, convidades per a participar de la Setmana Internacional de Clausura Clínica
Jurídica amb la intenció de realitzar un taller amb els estudiants de Clínica per profunditzar en
la protecció dels Drets Humans dins dels ordenaments jurídics nacionals.
 
 
 

V o l  0 4

Any Clínic

Per la Justícia Social
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TOMÁS SALA, MEDALLA DE LA REIAL
ACADÈMIA DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA

 
 
La Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència ha atorgat la
seua Medalla a Tomás Sala Franco, professor emèrit del
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de València. L’acte de lliurament es va celebrar
divendres 24 de maig al Col·legi d’Advocats de València. Sala va
rebre aquesta distinció per la seua “prestigiosa carrera
professional i indubtables mèrits com a jurista”.

V o l  0 4

Tomás Sala va estudiar a la Facultat de Dret de la Universitat de València i es
va doctorar a la de Bolonya a finals dels anys 60. Va guanyar la càtedra de
Dret del Treball a final dels anys 70. A més d’altres càrrecs, Tomás va ser
secretari general de la Universitat de València amb el rector Joaquín Colomer. 
 
Actualment està jubilat, però manté la vinculació amb la Universitat en
qualitat de professor emèrit.
 
El seu magisteri es va projectar sobre bona part dels catedràtics i professors
titulars de Dret del Treball de la Universitat de València i també d’altres
universitats.
 
A més de la seua àmplia dedicació docent i investigadora, Tomás Sala ha estat
president de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
 
Des de la Facultat de Dret, ens complau felicitar el nostre company per
aquesta merescuda distinció. Enhorabona Tomás!
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AIXÍ 
QUEDÀ 
 

CAMOT
 Acabar com Camot, anar o córrer més que Meló, estar més

perdut que Carracuca, ser més burro que Tacó. Si hi ha una
llengua que puga presumir d'il·lustres paradigmàtics és el
valencià.

V o l  0 4

 
 
Acabar com Camot és una de les frases fetes més emprades en Valencià. Això no obstant, són pocs els que
coneixen l'orige d'aquesta curiosa frase feta. El camot (o cuixot) de Menorca és un dels embotits més
reconeguts i tradicionals de la cultura gastronòmica balear. Res a veure...Camot també és un nom de
persona, molt comú a terres valencianes als segles XVIII i XIX. És d'aquesta segona accepció d'on sembla
provenir la nostra frase feta. El rodamots ens explica que acabar com Camot vol dir acabar de mala
manera o eixir malparat  i ho il·lustra amb aquest exemple: "Ja veus, tanta amistat que tenien i tan bé
que es portaven i al remat varen acabar com Camot."
 
Però, qui era Camot? Camot era el malnom del roder Francesc Navarro, de Xàtiva. Toni Cucarella,
escriptor Xativí ho explica al seu blog.
 
Camot, era carreter, però li agradava ben poc la feina, així que es va posar a roder.  Després que un
robatori acabés de mala manera, Camot va ser detingut i condemnat a morir en la forca. Per sort per a
ell, va aconseguir escapar per un clavegueram, amb el que tot això suposa, Camot va acabar ple de merda
fins al coll. 
 
Ja als afores de la ciutat de Xàtiva, a punt de poder eixir de la ciutat pel portal del lleó, Camot es va
llavar a la font del mateix nom i va córrer a refugiar-se al forn de Santa Anna. Mentre Camot
descansava a l'alcavó la fornera el va descobrir i va avisar les autoritats.
 
Total, que Camot, tot i haver-se esforçat tant per escapar del seu destí va acabar d'aquella manera...com
Camot.
 
 
 
 



termins,
convocatòries &
ajudes.
 

01
Ajudes SEDI.
Fins l'1 de juny
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.
 

03
Premi Pelayo
Fins el 31 de maig
http://links.uv.es/FsQ1jw4

04
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
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

05
Premi "Gascón y Marín"
Fins l'1 de juny
Fins l'1 de desembre
http://links.uv.es/o0FIsI4

06
Premis “Enrique Ruano
Casanova" 
Fins el 31 d'octubre
http://links.uv.es/GdxEt8R
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

07
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.
 

08
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
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09
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.
 

10
Premis Go! Diputació 
de València a la
Investigació
 

Fins al 25 de juny
http://links.uv.es/5BCK01T
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09
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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15-29
de

maig
V o l  0 4

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/curs-european-banking-law-1285851282125/Esdeveniment.html?id=1286030900478


Activitats de

la Facultat
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29 de
maig

29 de
maig

https://www.uv.es/seminaridret/
http://avjd.es/12-anos-de-experiencias-en-el-decanato-de-los-juzgados-de-valencia/


Activitats de

la Facultat
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6-8 juny

6-8 juny

https://apdpue.es/


Activitats de

la Facultat
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20-
21

juny

20-
21

juny

https://www.uv.es/institut-criminologia-ciencies-penals/ca/novetats-1285967266548/Novetat.html?id=1286077193237
https://relacioneslaboralesinternacionales.com/congreso-internacional/



