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Valencia, 6 de julio de 2011 

Para entrevistarse con el rector de la UPV, Juan Juliá 
 

El nuevo rector de la VIU visita la Politècnica 
 

 

 
El rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Juan Juliá ha recibido esta mañana en su 
despacho al nuevo rector de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), Juan Manuel 
Badenas. Durante la reunión, han abordado cuestiones de ámbito académico entre ambas 
instituciones, con el objetivo de intensificar las relaciones ya existentes entre ambas 
universidades e identificar áreas de interés común que posibiliten más adelante la firma de un 
acuerdo marco de colaboración con la UPV y con el resto de universidades públicas 
valencianas.  

La posibilidad de impartir titulaciones conjuntas, cursos de adaptación a grados, una 
Universidad Senior (mayores de 65) semi-presencial o una Escuela de Doctorado Internacional 
han sido algunos de los temas que han abordado durante el encuentro, celebrado esta mañana 
en el rectorado de la UPV.  
 
Se trata de la primera visita institucional que el hasta ahora director general de la Agencia 
Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) realiza tras su toma de posesión el pasado 
mes de julio como nuevo rector de la VIU. Su intención es reunirse con cada uno de los 
rectores, al igual que ha hecho hoy con el rector de la UPV, Juan Juliá, con el fin de llegar a 
acuerdos de colaboración con todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 
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València, 6 de juliol de 2011 

Per a entrevistar-se amb el rector de la UPV, Juan Juliá��
�

El nou rector de la VIU visita la Politècnica 

 

 
�

El rector de la Universitat  Politècnica de València, Juan Juliá ha rebut aquest matí en el seu 
despatx al nou rector de la Universitat Internacional Valenciana (VIU), Juan Manuel Badenas. 
Durant la reunió, han abordat qüestions d'àmbit acadèmic entre ambdues institucions, amb 
l'objectiu d'intensificar les relacions ja existents entre ambdues universitats i identificar àrees 
d'interès comú que possibilitin més endavant la signatura d'un acord marc de col·laboració amb 
la UPV i amb la resta d'universitats públiques valencianes.  



 
 
La possibilitat d'impartir titulacions conjuntes, cursos d'adaptació a graus, una Universitat 
Sènior (majors de 65) semi-presencial o una Escola de Doctorat Internacional han estat alguns 
dels temes que han abordat durant la trobada, celebrat aquest matí en el rectorat de la UPV.  
 
 
Es tracta de la primera visita institucional que el fins a ara director general de l'Agència 
Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) realitza després de la seva presa de possessió el 
passat mes de juliol com nou rector de la VIU. La seva intenció és reunir-se amb cadascun dels 
rectors, igual que ha fet avui amb el rector de la UPV, Juan Juliá, amb la finalitat d'arribar a 
acords de col·laboració amb totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 


