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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 31 DE MAIG 

DE 2018 

 

1.  Aprovar  l’actualització  de  la  Comissió 
d’Investigació,  Desenvolupament  i  Innovació  del 
Consell de Govern. 
 
2. Aprovar  la convocatòria  i calendari d’eleccions a 
coordinador  o  coordinadora  i  a  representant  dels 
directors  o  directores  d’institut  universitari 
d’investigació en el Consell de Govern. 
 
 
3. Aprovar  la desafectació de  finca  rústica al  terme 
municipal de Llíria. 
 
4.  Aprovar  el  canvi  d’àrea  de  coneixement  i 
departament  d’adscripció  del  professor  Sr.  Juan 
Manzano Juárez. 
 
5.  Aprovar  la  creació  del  Programa  Generació 
Espontània. 
 
6.  Aprovar  l’ampliació  de  10  a  15  places  per 
continuació d’estudis en  les  titulacions de Grau en 
Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria en Disseny 
Industrial  i  Desenvolupament  de  Productes 
impartits a l’ETS d’Enginyeria del Disseny. 
 
 
7.  Aprovar  l’ampliació  de  places  per  continuació 
d’estudis  del  Grau  en  Enginyeria  en  Geomàtica  i 
Topografia  impartit  a  l’ETS d’Enginyeria Geodèsica, 
Cartogràfica i Topogràfica a 20 places. 
 
 
8.  Aprovar  la  memòria  de  verificació  del  Màster 
Universitari  en Millora  Genètica  Vegetal  (Erasmus 
MUNDUS). 
 
9.  Aprovar  la  memòria  de  verificació  del  Màster 
Universitari en Estudis de  la Ciència,  la Tecnologia  i 
la Innovació. 
 
10.  Aprovar  l’extinció  del  Màster  Universitari  en 

ACUERDOS  DEL  CONSEJO DE GOBIERNO DE  31 DE 

MAYO DE 2018 

 

1. Acuerdo de aprobar la actualización de la Comisión 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo 
de Gobierno. 
 
2. Acuerdo de  aprobar  la  convocatoria  y  calendario 
de  elecciones  a  Coordinador  o  Coordinadora  y  a 
Representante  de  los  Directores  o  Directoras  de 
Instituto Universitario de Investigación en el Consejo 
de Gobierno. 
 
3.  Acuerdo  de  aprobar  la  desafectación  de  finca 
rústica en el término municipal de Llíria. 
 
4.  Acuerdo  de  aprobar  el  cambio  de  área  de 
conocimiento  y  departamento  de  adscripción  del 
profesor D. Juan Manzano Juárez. 
 
5.  Acuerdo  de  aprobar  la  creación  del  Programa 
"Generación Espontánea". 
 
6.  Acuerdo  de  aprobar  la  ampliación  de  10  a  15 
plazas  por  continuación  de  estudios  en  las 
titulaciones  de  Grado  en  Ingeniería  Mecánica  y 
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos  impartidos en  la ETS de  Ingeniería del 
Diseño. 
 
7.  Acuerdo  de  aprobar  la  ampliación  de  plazas  por 
continuación de estudios del Grado en  Ingeniería en 
Geomática  y  Topografía  impartido  en  la  ETS  de 
Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica a 20 
plazas. 
 
8. Acuerdo de aprobar la memoria de verificación del 
Máster  Universitario  en  Mejora  Genética  Vegetal 
(Erasmus MUNDUS). 
 
9. Acuerdo de aprobar la memoria de verificación del 
Máster  Universitario  en  Estudios  de  la  Ciencia,  la 
Tecnología y la Innovación. 
 
10.  Acuerdo  de  aprobar  la  extinción  del  Máster 
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Cultura Científica i de la Innovació. 
 
11. Aprovar el doble títol de Màster Universitari en 
Enginyeria  de  Camins,  Canals  i  Ports  i  Màster 
Universitari  en  Enginyeria  Hidràulica  i  Medi 
Ambient. 
 
12.  Aprovar  les  modificacions  substancials  en  els 
màsters  universitaris  del  centre  adscrit  Berklee 
València: 
‐  Màster  Universitari  en  Indústria  Global  de  la 
Música i l’Espectacle. 
‐ Màster Universitari  en  Composició Musical  per  a 
Cine, Televisió i Videojocs. 
 
13.  Aprovar  la  modificació  parcial  del  calendari 
acadèmic per al curs 2018‐2019. 
 
14.  Aprovar  la  participació  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  en  la  European  Nuclear 
Education Network Association (ENEN). 
 
 
15. Aprovar el nomenament  com a doctor Honoris 
Causa per  la Universitat Politècnica de València del 
Sr.  John  F. McGregor, a proposta del Departament 
d’Estadística  i  Investigació  Operativa  Aplicades  i 
Qualitat. 
 
16. Aprovar la modificació parcial del Reglament del 
Comitè  d’Ètica  en  Investigació  i  del  Comitè  d’Ètica 
en  Experimentació  Animal  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
17. Aprovar  la modificació de  la  relació de  llocs de 
treball del personal docent i investigador. 
 
 
18.  Aprovar  els  títols  propis  següents  de  nova 
implantació:  
* Màster en SAP S/4HANA Retail. 
* Màster en Gestió Portuària i Transport Intermodal:

‐Diploma  d’Especialització  en  Transport 
Intermodal  
‐Diploma  d’Especialització  en  Transport 
Marítim  
‐Diploma  d’Especialització  en  Transport 

Universitario en Cultura Científica y de la Innovación. 
 
11.  Acuerdo  de  aprobar  el  doble  título  de Máster 
Universitario  en  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos  y  Máster  Universitario  en  Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente. 
 
12.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
sustanciales  en  los  Másteres  Universitarios  del 
centro adscrito Berklee Valencia: 
‐  Máster  Universitario  en  Industria  Global  de  la 
Música y el Espectáculo. 
‐ Máster Universitario en Composición Musical para 
Cine, Televisión y Videojuegos. 
 
13.  Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
calendario académico para el curso 2018‐2019. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat  Politècnica  de València  en  la Asociación 
European  Nuclear  Education  Network  Association 
(ENEN). 
 
15.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  como 
doctor  Honoris  Causa  por  la Universitat  Politècnica 
de València de D. John F. McGregor, a propuesta del 
Departamento  Estadística  e  Investigación Operativa 
Aplicadas y Calidad. 
 
16.  Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
Reglamento  del  Comité  de  Ética  en  Investigación  y 
del Comité de Ética en Experimentación Animal de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
17.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
18. Acuerdo de aprobar los siguientes Títulos Propios 
de nueva implantación:  
* Máster en SAP S/4HANA retail. 
* Máster en gestión portuaria y transporte intermodal: 

‐Diploma  de  especialización  en  transporte 
intermodal  
‐Diploma  de  especialización  en  transporte 
marítimo  
‐Diploma  de  especialización  en  transporte 
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Terrestre.  
‐Diploma  d’Especialització  en  Gestió  de 
Ports.  

terrestre.  
‐Diploma  de  especialización  en  gestión  de 
puertos.  

 

   


