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Valencia, 3 de noviembre  de 2011 

 

La Politècnica aprueba la adscripción del centro Berklee-Valencia 
 
También se ha aprobado la constitución de la Corporación Universitat Politècnica de València 

El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València ha aprobado en su reunión, celebrada hoy 

jueves, la adscripción del centro musical Berklee-Valencia a esta institución académica. Este acuerdo es fruto 

del convenio marco de colaboración que recientemente firmaron el rector Juan Juliá y el presidente del 

prestigioso centro norteamericano de la Berklee College of Music de Boston, por el cual la sede de la Berklee 

en Valencia será un centro adscrito al campus de la UPV. De esta forma, la UPV dará validez legal a los 

cursos que impartirá este centro musical, cuya oferta académica arrancará a partir del próximo curso 

académico 2012-2013 con tres o cuatro títulos de Master que versarán sobre el negocio musical, la música 

electrónica y la de entretenimiento. 

Este proceso culminará el próximo día 9 de noviembre cuando se someta a aprobación por parte del Consejo 

Social de la UPV, que deberá dar su visto bueno y autorizar la adscripción del denominado Berklee-Valencia 

como centro adscrito a esta institución académica. Actualmente, la UPV cuenta con otros dos centros privados 

adscritos, la Escuela Universitaria de Ingeniería Ford-España, y la Florida Universitaria. 

-Corporación UPV. 

En otro orden de puntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de una sociedad, que será 

registrada bajo la denominación de Corporación Universitat Politècnica de València S.L.U. Esta nueva entidad 

que se constituye con un capital inicial de cien mil euros, y cuya titularidad ejercerá la UPV como único socio, 

tiene por objeto, entre otros fines, ordenar la participación de la UPV en todas las sociedades externas a la 

misma, y facilitar el seguimiento y control de las mismas. 

Se ocupará también de la tenencia y administración de las acciones y participaciones sociales de la UPV en 

empresas tecnológicas (o spin-off), creadas por grupos de investigación de la propia universidad. Actualmente, 

la UPV forma parte del accionariado de seis spin-off, creadas por investigadores universitarios, y en breve se 

sumará otras dos más, antes de finalizar el año. Y la previsión es que lleguen a constituirse 25 nuevas 

empresas de este tipo, en las que la UPV estudiará también su incorporación. 

Asimismo, representará a la UPV en las fundaciones, asociaciones y consorcios en los que tiene presencia la 
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universidad. 

La gestión y administración de la Corporación UPV correrá a cargo de un consejo de administración, que 

estará integrado por doce miembros de la propia Universidad, cuya designación ha sido aprobada hoy mismo 

por el Consejo de Gobierno, que ha dado también su visto bueno a la creación de esta nueva entidad 

promotora de intereses y servicios de la UPV. 

-Nuevo consorcio y otras asociaciones. 

Hoy mismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión de la Universitat Politècnica de València diversas 

asociaciones. Una de ellas es la Asociación Científica del International Network of Business and Management 

(Inbam), una red formada por editores de revistas científicas indexadas en el Institute for Scientific Information 

(ISI) de Thomson-Reuters, con sede en la Universitat de València. Los fines de la asociación son la 

investigación, la transferencia del conocimiento, el estudio y la difusión de los conocimientos y técnicas 

relacionados con la economía, los negocios y la gestión de las organizaciones, así como de sus materias 

conexas, o las que se puedan incorporar en un futuro.  

De entre los editores de las revistas internacionales participantes en esta asociación destacan que dos de ellos 

son valencianos, el profesor Domingo Ribeiro, de la Universitat de València y el profesor José Millet, director 

del Instituto IDEAS de la Universitat Politècnica de València. 

También la UPV, a través de su Instituto IDEAS, formará parte de la RedEmprendia, una red universitaria 

iberoamericana de incubación de empresas. Formada por 15 universidades, 7 latinoamericanas y 8 europeas, 

está Red se creó con el apoyo de Banco Santander, a través de su División Global Santander Universidades. 

Igualmente, se ha aprobado la participación de la UPV en la Asociación de Empresas Innovadoras del sector 

turístico de la Comunitat Valenciana, constituida por empresas, centros tecnológicos, institutos de 

investigación, y otros agentes, públicos o privados, con voluntad de emprender proyectos innovadores de 

carácter colaborativo en este ámbito económico. 

Además, la UPV, junto con otras tres universidades europeas, han constituido un consorcio internacional, 

denominado CARPE, con el objetivo de concurrir conjuntamente a convocatorias y programas de ayudas de la 

Unión Europea para la realización de proyectos de educación y también de I+d+i. Junto a la UPV, forman parte 

de este consorcio la Universidad holandesa de Utrecht, la Universidad de Hamburgo (Alemania) y la 

Universidad filandesa de Turku , que cuentan con prestigiosas escuelas y centros de ingeniería. “El propósito, 

según explica el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Juan Miguel Martínez, que ha 
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asistido hoy a la constitución de este nuevo consorcio, con sede en Holanda, es establecer una alianza 

estratégica entre estas cuatro universidades para optar de forma conjunta a proyectos colaborativos en temas 

de educación superior y captar recursos para su desarrollo”.  

“Esta iniciativa surge de la estrecha colaboración que las mencionadas universidades mantienen desde hace 

tiempo con la UPV en temas de intercambio académico y que ahora queremos extender más allá de la 

movilidad” según señala el vicerrector Juan Miguel Martínez Rubio. El Consejo de Gobierno ha dado hoy su 

visto bueno a la participación de la UPV en este proyecto. 

Nuevos titulos propios. 

Igualmente, el Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la creación de 8 nuevos titulos propios, de los 

cuales 2 son Master y el resto son títulos de especialista universitario, que se incorporarán a la actual oferta de 

postgrado de la UPV, una vez sean aprobados por el Consejo Social de la institución. De esta manera, la UPV 

continúa consolidando una oferta con perfil profesional de calidad y una buena acogida en el mercado laboral. 

 

Los 8 nuevos títulos propios, aprobados hoy, son:  

 

-Master en Gestión de la Ciencia e Innovación 

-Especialista Universitario en Innovación Empresarial 

-Especialista Universitario en Gestión de la Investigación y de la Transferencia del Conocimiento 

-Especialista Universitario en Innovación y Territorio 

-Especialista Universitario en Gestión de Programas de Emprendimiento e Incubadoras 

-Especialista Universitario en Computación Móvil y Ubicua 

-Especialista Universitario en Gestión Cultural e Innovación para el Turismo Global 

-Master en Urbanismo, Medio Ambiente y Paisaje 

 

Otros acuerdos 

Además, se ha aprobado la Normativa por la que se regula la realización de actos extraordinarios de 

evaluación en estudios de Grado y Master. También se ha aprobado la Normativa para el establecimiento de 

convenios de Doble titulación tanto con universidades extranjeras como españolas e inclusive entre los propios 

centros de la UPV, así como el Manual de Evaluación de la Actividad de Internacionalización de los Centros de 

la UPV.  
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La Politècnica aprova l'adscripció del centro Berklee-València  

 

-També s'ha aprovat la constitució de la Corporació Universitat Politècnica de València 

S.L.O 

 

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València ha aprovat en la seva reunió, celebrada 

avui dijous, l'adscripció del centre musical Berklee-València a aquesta institució acadèmica. Aquest acord és 

fruit del conveni marco de que recentment van signar el rector Juan Juliá i el president del prestigiós centre 

nord-americà de la Berklee College of Music de Boston, pel qual la seu de la Berklee a València serà un centre 

adscrit al campus de la UPV. D'aquesta forma, la UPV donarà validesa legal a cursos que impartirà aquest 

centre musical, l'oferta acadèmica del qual arrencarà a partir del pròxim académic 2012-2013 curs amb tres o 

quatre títols de Màster que versaran sobre el negoci musical, la música electrònica i la d'entreteniment.  

 

Aquest procés culminarà el pròxim dia 9 de novembre quan se sotmeti a aprovació per part del Consell 

Social de la UPV, que haurà de donar el seu vistiplau i autoritzar l'adscripció de la Berklee-València com centro 

privat adscrit a aquesta institució acadèmica. Actualment, la UPV conta amb altres dos centres privats adscrits, 

l'Escola Universitària d'Enginyeria Ford-Espanya , i la Florida Universitària. 

 

-Corporació UPV.  

 

En altre ordre de punts, el Consell de Govern ha aprovat la creació d'una societat, que serà registrada 

sota la denominació de Corporació Universitat Politècnica de València S.L.O. Aquesta nova entitat que es 

constituïx amb un capital inicial de cent mil euros, i la titularitat dels quals exercirà la UPV com únic soci, té per 

objecte, entre altres fins, ordenar la participació de la UPV en totes les societats externes a la mateixa, i facilitar 

el seguiment i control de les mateixes.  

 

S'ocuparà també de la tinença i administració de les accions i participacions socials de la UPV en 

empreses tecnològiques (o spin-of), creades per grups d'investigació de la pròpia universitat. Actualment, la 

UPV forma part de l'accionariat de sis spin-of, creades per investigadors universitaris, i en breu se sumarà 

altres dues més, abans de finalitzar l'any. I la previsió és que arribin a constituir-se 25 noves empreses 

d'aquest tipus, en les quals la UPV estudiarà també la seva incorporació.  

 

Així mateix, representarà a la UPV en les fundacions, associacions i consorcis en els quals té 
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presència la universitat.  

 

La gestió i administració de la Corporació UPV correrà a càrrec d'un consell d'administració, que estarà 

integrat per dotze membres de la pròpia Universitat, la designació de la qual ha estat aprovada avui mateix pel 

consell de Govern, que ha donat també el seu vistiplau a la creació d'aquesta nova entitat promotora 

d'interessos i serveis de la UPV.  

 

-Nou consorcio i altres associacions. 

Avui mateix, el Consell de Govern ha aprovat l'adhesió de la Universitat Politècnica de València 

diverses associacions. Una d'elles és l'Associació Científica del International Network of Business and 

Management (Inbam), una xarxa formada per editors de revistes científiques indexades en el Institute for 

Scientific Information (ISI) de Thomson-Reuters, amb seu en la Universitat de València. Les fins de l'associació 

són la investigació, la transferència del coneixement, l'estudi i la difusió dels coneixements i tècniques 

relacionats amb l'economia, els negocis i la gestió de les organitzacions, així com de les seves matèries 

connexes, o les quals es puguin incorporar en un futur.  

 

D'entre els editors de les revistes internacionals participants en aquesta associació destaquen que 

dues d'ells són valencians, el professor Domingo Ribeiro, de la Universitat de València i el professor José 

Millet, director de l'Institut IDEES de la Universitat Politècnica de València.  

 

També la UPV, a través del seu Institut IDEES, formarà part de la RedEmprendia, una xarxa 

universitària iberoamericana d'incubació d'empreses. Formada per 15 universitats, 7 llatinoamericanes i 8 

europees, està Xarxa es va crear amb el suport de Banc Santander, a través de la seva Divisió Global 

Santander Universitats.  

 

Igualment, s'ha aprovat la participació de la UPV en l'Associació d'Empreses Innovadores del sector 

turístic de la Comunitat Valenciana, constituïda per empreses, centres tecnològics, instituts d'investigació, i 

altres agents, públics o privats, amb voluntat d'emprendre projectes innovadors de caràcter colaboratiu en 

aquest àmbit econòmic.  

 

A més, la UPV, juntament amb altres tres universitats europees, han constituït un consorci 

internacional, denominat CARPE, amb l'objectiu de concórrer conjuntament a convocatòries i programes 

d'ajudes de la Unió Europea per a la realització de projectes d'educació i també d'I+d+*i. Al costat de la UPV, 

formen part d'aquest consorci la Universitat holandesa de Utrecht, la Universitat d'Hamburg (Alemanya) i la 

Universitat filandesa de Turku , que conten amb prestigioses escoles i centres d'enginyeria. “El propòsit, 
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segons explica el vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació, Juan Miguel Martínez, que ha assistit 

avui a la constitució d'aquest nou consorci, amb seu a Holanda, és establir una aliança estratègica entre 

aquestes quatre universitats per a optar de forma conjunta a projectes en temes d'educació superior i captar 

recursos per al seu desenvolupament”.  

 

“Aquesta iniciativa sorgeix de l'estreta col·laboració que les esmentades universitats mantenen des de 

fa temps amb la UPV en temes d'intercanvi acadèmic i que ara volem estendre més enllà de la mobilitat” 

segons assenyala el vicerector Juan Miguel Martínez Rubio. El Consell de Govern ha donat avui el seu 

vistiplau a la participació de la UPV en aquest projecte.  

 

-Nous títols propis.  

Igualment, el Consell de Govern ha donat avui llum verda a la creació de 8 nous títols propis, dels 

quals 2 són Màster i la resta són títols d'especialista universitari, que s'incorporaran a l'actual oferta de 

postgrau de la UPV, una vegada siguin aprovats pel consell Social de la institució. D'aquesta manera, la UPV 

continua consolidant una oferta amb perfil professional de qualitat i una bona acollida en el mercat laboral.  

 

Els 8 nous títols propis, aprovats avui, són: 

 

 

-Màster en Gestió de la Ciència i Innovació  

-Especialista Universitari en Innovació Empresarial  

-Especialista Universitari en Gestió de la Investigació i de la Transferència del Coneixement  

-Especialista Universitari en Innovació i Territori  

-Especialista Universitari en Gestió de Programes de *Emprendimiento i *Incubadoras  

-Especialista Universitari en Computació Mòbil i Ubiqua  

-Especialista Universitari en Gestió Cultural i Innovació per al Turisme Global  

-Màster en Urbanisme, Medi ambient i Paisatge  

 

-Altres acords  

A més, s'ha aprovat la Normativa per la qual es regula la realització d'actes extraordinaris d'avaluació en 

estudis de Grau i Màster. També s'ha aprovat la Normativa per a l'establiment de convenis de Doble titulació 

tant amb universitats estrangeres com espanyoles i inclusivament entre els propis centres de la UPV, així com 

el Manual d'Avaluació de l'Activitat d'Internacionalització dels Centres de la UPV. 
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Dades de contacte: Entitat: Universitat Politècnica de 

València 

Correu electrònic:prensa@upvnet.upv.es  

Telèfons: 96 3877001 

Annexos:  

 

 

 


