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RESOLUCIÓ DEL SECRETARI GENERAL PEL QUAL ES 
PROCEDEIX  A  LA  CORRECCIÓ  D'ERRADES  DE  LA 
PUBLICACIÓ  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA 
NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ  ACADÈMICA DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I DEL SEU 
TEXT CONSOLIDAT 
 
 
Detectats  errors  materials  en  la  publicació  de  la 
modificació  de  la  Normativa  d'Organització 
Acadèmica de la Universitat Politècnica de València i 
del  seu  Text  Consolidat  realitzades  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número  125,  aquesta  Secretaria  General,  de 
conformitat amb el que es disposa en  l'article 8 del 
Reglament  del  Reglament  del  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  procedeix  a  la 
seua correcció en els següents termes: 
   
Primer.‐ En  la pàgina 151, últim paràgraf del Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 125: 
 
On diu: 
 
“Cada  ERT  (escola,  facultat,  departament  o  institut 
universitari  d’investigació)  rep  una  dedicació 
variable per activitat de 3 crèdits per cada programa 
de  màster  que  gestione,  més  4  crèdits  per  cada 
director acadèmic de títol de màster amb més de 75 
alumnes matriculats que gestione, més 2 crèdits per 
cada  director  acadèmic  de  títol  de màster  amb  75 
alumnes o menys matriculats que gestione, més 2,5 
crèdits  per  cada  comissió  acadèmica  de  títol  de 
màster que gestione, més una dedicació variable de 
2,5  crèdits  per  cada  100  alumnes  matriculats  en 
cadascun dels programes.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“Cada  ERT  (escola,  facultat,  departament  o  institut 
universitari  d'investigació)  rebrà  una  dedicació 
variable per activitat de 3 crèdits per cada programa 
de  màster  que  gestione,  més  4  crèdits  per  cada 
Director  Acadèmic  de  Títol  i  2,5  crèdits  per  cada 
Comissió Acadèmica de Títol de màster amb més de 
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Detectados errores materiales en la publicación de la 
modificación  de  la  Normativa  de  Organización 
Académica de la Universitat Politècnica de València y 
de  su  Texto  Consolidado  realizadas  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número  125,  esta  Secretaría  General,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8  del 
Reglamento del Reglamento del Butlletí Oficial de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  procede  a  su 
corrección en los siguientes términos: 
 
Primero.‐  En  la  pàgina  151,  último  párrafo  del 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 125: 
 
Donde dice: 
 
“Cada  ERT  (escuela,  facultad,  departamento  o 
instituto universitario de  investigación)  recibirá una 
dedicación variable por actividad 3 créditos por cada 
programa  de máster  que  gestione, más  4  créditos 
por  cada  Director  Académico  de  Título  de màster 
con más de 75 alumnos matriculados que gestione, 
más  2  créditos  por  cada  Director  Académico  de 
Título  de  máster  con  75  alumnos  o  menos 
matriculados  que  gestione,  más  2,5  créditos  por 
cada  Comisión Académica  de  Título  de máster  que 
gestione,  más  una  dedicación  variable  de  2,5 
créditos por cada 100 alumnos matriculados en cada 
uno de los programas.” 
 
Debe decir: 
 
“Cada  ERT  (escuela,  facultad,  departamento  o 
instituto universitario de  investigación)  recibirá una 
dedicación  variable por  actividad de  3  créditos por 
cada  programa  de  máster  que  gestione,  más  4 
créditos por cada  Director Académico de Título y 2,5 
créditos por cada Comisión Académica de Título de 
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75 alumnes matriculats que gestione  i 2 crèdits per 
cada Director Acadèmic de Títol de màster amb 75 
alumnes o menys matriculats que gestione, més una 
dedicació  variable  de  2,5  crèdits  per  cada  100 
alumnes matriculats en cadascun dels programes.” 
 
Segon.‐ En  la pàgina 180, paràgraf quart del Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 125: 
 
On diu: 
 
“Cada  ERT  (escola,  facultat,  departament  o  institut 
universitari  d’investigació)  rep  una  dedicació 
variable per activitat de 3 crèdits per cada programa 
de  màster  que  gestione,  més  4  crèdits  per  cada 
director acadèmic de títol de màster amb més de 75 
alumnes matriculats que gestione, més 2 crèdits per 
cada  director  acadèmic  de  títol  de màster  amb  75 
alumnes o menys matriculats que gestione, més 2,5 
crèdits  per  cada  comissió  acadèmica  de  títol  de 
màster que gestione, més una dedicació variable de 
2,5  crèdits  per  cada  100  alumnes  matriculats  en 
cadascun dels programes.” 
 
 
 
Ha de dir: 
 
“Cada  ERT  (escola,  facultat,  departament  o  institut 
universitari  d'investigació)  rebrà  una  dedicació 
variable per activitat de 3 crèdits per cada programa 
de  màster  que  gestione,  més  4  crèdits  per  cada 
Director  Acadèmic  de  Títol  i  2,5  crèdits  per  cada 
Comissió Acadèmica de Títol de màster amb més de 
75 alumnes matriculats que gestione  i 2 crèdits per 
cada Director Acadèmic de Títol de màster amb 75 
alumnes o menys matriculats que gestione, més una 
dedicació  variable  de  2,5  crèdits  per  cada  100 
alumnes matriculats en cadascun dels programes.” 
 
 
El Secretari General. Josep Antoni Claver Campillo. 

máster  con más  de  75  alumnos matriculados  que 
gestione  y  2  créditos  por  cada Director Académico 
de  Título  de  máster  con  75    alumnos  o  menos 
matriculados  que  gestione,  más  una  dedicación 
variable  de  2,5  créditos  por  cada  100  alumnos 
matriculados en cada uno de los  programas.” 
 
Segundo.‐  En  la  pàgina  180,  párrafo  cuarto  del 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 125: 
 
Donde dice: 
 
“Cada  ERT  (escuela,  facultad,  departamento  o 
instituto universitario de  investigación)  recibirá una 
dedicación variable por actividad 3 créditos por cada 
programa  de máster  que  gestione, más  4  créditos 
por  cada  Director  Académico  de  Título  de màster 
con más de 75 alumnos matriculados que gestione, 
más  2  créditos  por  cada  Director  Académico  de 
Título  de  máster  con  75  alumnos  o  menos 
matriculados  que  gestione,  más  2,5  créditos  por 
cada  Comisión Académica  de  Título  de máster  que 
gestione,  más  una  dedicación  variable  de  2,5 
créditos por cada 100 alumnos matriculados en cada 
uno de los programas.” 
 
Debe decir: 
 
“Cada  ERT  (escuela,  facultad,  departamento  o 
instituto universitario de  investigación)  recibirá una 
dedicación  variable por  actividad de  3  créditos por 
cada  programa  de  máster  que  gestione,  más  4 
créditos por cada  Director Académico de Título y 2,5 
créditos por cada Comisión Académica de Título de 
máster  con más  de  75  alumnos matriculados  que 
gestione  y  2  créditos  por  cada Director Académico 
de  Título  de  máster  con  75    alumnos  o  menos 
matriculados  que  gestione,  más  una  dedicación 
variable  de  2,5  créditos  por  cada  100  alumnos 
matriculados en cada uno de los  programas.” 
 
El Secretario General. Josep Antoni Claver Campillo. 
 
 

 


