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La Politècnica se incorpora al consorcio
VLC/Campus
El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València ha aprobado, hoy jueves, la
incorporación de esta institución académica al Consorcio VLC-Campus, una entidad de
derecho público con personalidad jurídica propia y independiente, y con administración
autónoma, que gestionará los recursos obtenidos por el reconocimiento por parte del Gobierno
del sello VLC-Campus como Campus de Excelencia Internacional.
El consorcio está integrado por la Universitat de Valencia, la Universitat Politècnica de València
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La sede del consorcio se fija
provisionalmente, en tanto se construya el Edificio Pórtico de VLC/CAMPUS, en el Rectorado
de la Universitat de València. La Presidencia será ocupada por un periodo anual por orden
rotatorio entre los rectores de la Universitat de Valencia y la Universitat Politècnica de València.
VLC/CAMPUS se halla conformado por treinta y dos centros docentes, sesenta y tres institutos
de investigación, ciento treinta y cinco departamentos, cuarenta y seis bibliotecas y centros de
recursos para el aprendizaje, dos parques científicos y todo el conjunto de servicios de que
disponen las tres instituciones para apoyar su actividad. Ocupa una superficie construida de
1.123.951 m2.
Esta agregación científica cuenta con 6.201 Personal Docente e Investigador (PDI) y 4.212
Personal de Administración y Servicios (PAS). Cada día pasan por las aulas de VLC/CAMPUS
79.485 estudiantes de grado, 7.345 de máster y 5.257 de doctorado, -de ellos, 5.800 proceden
de programas de intercambio internacional- que tienen a su disposición la oferta formativa de
grado, máster y doctorado más completa y de mayor alcance y calidad del entorno
Nuevo titulo de Grado.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la elaboración de la memoria de
verificación del Grado e Ingeniería Biomédica, dando así un paso más para la puesta en
marcha de estos nuevos estudios universitarios en la Comunidad Valenciana. El propósito es
que comience a impartirse en la UPV a partir del curso académico 2012-2013.
El vicerrector de Estudios y Convergencia Europea, Miguel Ángel Fernández, ha destacado
que los datos del informe elaborado por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas) confirman que la demanda de este titulo va a ser excelente y por ello, hoy se ha
presentado al Consejo de Gobierno de la Universidad la propuesta para iniciar la redacción de
la memoria de verificación para aproximadamente a mediados del mes de diciembre poder
enviarla al Consejo de Universidades, con el objetivo de poder implantar este nuevo titulo de
Grado a partir del curso 2012-2013.
En otro orden de puntos de la reunión, ha sido aprobada la creación de siete nuevos titulos
propios de postgrado para el próximo curso académico. La propuesta, que será traslada al

Consejo de Social de la UPV para su aprobación definitiva, contempla seis nuevos titulos de
especialista universitario en los campos de Asesoría Financiera, Marketing, en Materiales
Poliméricos y Composites, en Lean Manufacturing y en Simulación y Optimización para la
Dirección de Operaciones. Además del Master en Dirección de Operaciones en Entornos
LEAN.
También, entre otros acuerdos, se ha aprobado el documento Política institucional de la UPV
para el acceso abierto de la producción científica. Con esta acción, la UPV quiere impulsar el
acceso abierto a la producción científica de sus investigadores.
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La UPV ampliarà la seva oferta de titulacions amb el nou titulo de Grau en Enginyeria
Biomèdica, que s'implantarà a partir del curs 2012-2013.

La Politècnica s'incorpora al consorci
VLC/Campus

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València ha aprovat, avui dijous, la
incorporació d'aquesta institució acadèmica al Consorci VLC-Campus, una entitat de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia i independent, i amb administració autònoma, que gestionarà
els recursos obtinguts pel reconeixement per part del Govern del segell VLC-Campus com
Campus d'Excel·lència Internacional.
El consorci està integrat per la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el
Consell Superior d'Investigacions Científiques. La seu del consorci es fixa provisionalment, en
tant es construeixi l'Edifici Pòrtic de *VLC/CAMPUS, en el Rectorat de la Universitat de
València. La Presidència serà ocupada per un període anual per ordre rotatori entre els rectors
de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.
VLC/CAMPUS es troba conformat per trenta-dos centres docents, seixanta-tres instituts
d'investigació, cent trenta-cinc departaments, quaranta-sis biblioteques i centres de recursos
per a l'aprenentatge, dos parcs científics i tot el conjunt de serveis que disposen les tres
institucions per a donar suport la seva activitat. Ocupa una superfície construïda de 1.123.951
m2.
Aquesta agregació científica compte amb 6.201 Personal Docent i Investigador (PDI) i 4.212
Personal d'Administració i Serveis (PAS). Cada dia passen per les aules de VLC/CAMPUS
79.485 estudiants de grau, 7.345 de màster i 5.257 de doctorat, -d'ells, 5.800 procedeixen de
programes d'intercanvi internacional- que tenen a la seva disposició l'oferta formativa de grau,
màster i doctorat més completa i de major abast i qualitat de l'entorn.

Nou Grau.
Així mateix, el Consell de Govern ha donat llum verda a l'elaboració de la memòria de
verificació del Grau i Enginyeria Biomèdica, donant així un pas més per a l'engegada d'aquests
nous estudis universitaris a la Comunitat Valenciana. El propòsit és que comenci a impartir-se
en la UPV a partir del curs acadèmic 2012-2013.
El vicerector d'Estudis i Convergència Europea, Miguel Ángel Fernández, ha destacat que les
dades de l'informe elaborat pel IVIE (Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques) confirmen
que la demanda d'aquest titulo va a ser excel·lent i per això, avui s'ha presentat al Consell de
Govern de la Universitat la proposta per a iniciar la redacció de la memòria de verificació per a
aproximadament a mitjan mes de desembre poder enviar-la al Consell d'Universitats, amb
l'objectiu de poder implantar aquest nou titol de Grau a partir del curs 2012-2013.
En altre ordre de punts de la reunió, ha estat aprovada la creació de set nous titols propis de
postgrau per al pròxim curs acadèmic. La proposta, que serà trasllada al Consell de Social de
la UPV per a la seva aprovació definitiva, contempla sis nous titols d'especialista universitari en
els camps d'Assessoria Financera, Màrqueting, en Materials Poliméricos i Composites, en
Llegeixin Manufacturing i en Simulació i Optimització per a l'Adreça d'Operacions. A més del
Màster en Adreça d'Operacions en Entorns LEAN.
També, entre altres acords, s'ha aprovat el document Política institucional de la UPV per a
l'accés obert. Amb aquesta acció, la UPV vol impulsar l'accés obert a la producció científica
dels seus investigadors.

