PREMIS

UNIVERSITAT-SOCIETAT
DEL CONSELL SOCIAL

La Llei 2/2003, 28 de gener, de la
Generalitat, de consells socials de
les universitats públiques
valencianes configura (article 1) el
Consell Social com l'òrgan
universitari de participació de la
societat valenciana en la
Universitat de València, i li
atribueix com una de les seues
finalitats “fomentar i donar suport
a la col•laboració entre la societat i
la universitat, i especialment
promoure les relacions entre la
universitat i el seu entorn cultural,
professional, econòmic i social, al
servei de la qualitat de l'activitat
universitària” (article 2).

De forma més concreta, l'article 4 de la Llei
encomana al Consell Social:
• Promoure vincles de col•laboració mútua
entre la universitat i institucions i entitats
socials representatives.
• Estimular l'activitat investigadora de la
universitat i, especialment, promoure aquella
vinculada als sectors productius del seu
entorn, propiciant projectes de recerca i
desenvolupament compartits entre la
universitat i les empreses o institucions.
• Impulsar les activitats que permeten un
acostament de l'alumnat universitari a les
demandes de treball de les empreses, de
l'administració i de les institucions per a
afavorir la inserció professional dels titulats
universitaris i titulades universitàries.
• Atorgar ajudes, premis, distincions o
reconeixements dins de l'àmbit de les seues
competències.
D'acord amb el que s’ha assenyalat , el
Consell Social convoca la XXV edició dels
Premis Universitat-Societat del Consell
Social de la Universitat de València, amb els
quals aquest òrgan (en col•laboració amb la
Fundació Universitat-Empresa, ADEIT)
reconeix la tasca de persones i institucions
que col•laboren de manera destacada en la
consecució de les finalitats avantdites.
Aquesta convocatòria es regeix per les bases
aprovades pel Ple del Consell Social de la
Universitat de València en la seua sessió de
29 d'abril de 2021.

I. PREMI “ALUMNI PLUS” / “INSIGNE UV”
Dirigit a reconèixer l'excel•lència
professional, acadèmica o empresarial d'una persona egressada de
la Universitat de València (no
membres actuals de la seua comunitat universitària), amb una
trajectòria contrastada i d'especial prestigi que demostre una
aportació exemplar i especialment
rellevant al progrés de la societat.

CANDIDATURES
- Les candidatures són proposades pel jurat
mateix, o per persones interessades mitjançant
instància dirigida a la presidenta del Consell
Social i presentada al Registre de la Universitat
de València abans del 8 d’octubre de 2021,
acompanyada d'una memòria en què
s'expliquen els mereixements que fan al
candidat creditor al premi.
- La participació en la convocatòria implica
l'acceptació d’aquestes bases.
- No s'admeten candidatures que hagen
obtingut el premi en similars o equivalents
categories en edicions anteriors dels Premis del
Consell Social.
PREMI
- El premi té caràcter honorífic. La persona
premiada pot donar publicitat a aquesta
concessió en la seua pàgina web i en impresos,
documents, etc.
- La persona premiada passa a formar part
d’“Insignes UV”.

II. PREMI INNOVACIÓ
Dirigit a reconèixer
investigadors o grups de
recerca de la Universitat de
València que es caracteritzen
pel desenvolupament de
projectes d'innovació o R+D
amb una clara i rellevant
aplicació en la societat a través
de la creació d'empreses de
base tecnològica, o mitjançant
la col•laboració amb altres
empreses o organitzacions que
facen ús dels resultats
d'aquesta investigació, i que
constituïsquen un exemple
d'iniciativa per a estudiants i
joves investigadors de la
Universitat.
El jurat tindrà també en compte
la repercussió social de la
col•laboració i l'eventual
traducció de l'activitat
investigadora en cursos de
postgrau, pràctiques
d'estudiants o ús de titulats de
la Universitat.

CANDIDATURES
- Les candidatures són proposades pel jurat
mateix o per persones interessades mitjançant
instància dirigida a la presidenta del Consell
Social i presentada al Registre de la Universitat
abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada
d'una memòria en què s'expliquen els
mereixements que fan al candidat creditor al
premi, així com de la documentació acreditativa
que es considere pertinent.
- S’admeten fotocòpies dels mèrits al•legats pels
candidats, sense perjudici que el jurat puga
sol•licitar els originals amb la finalitat de
contrastar-ne la validesa i concordança.
Adjudicat el premi, la documentació presentada
no es tornarà als candidats ni se’n facilitarà
còpia.
- La participació en la convocatòria implica
l'acceptació d’aquestes bases.
- No s'admeten candidatures que hagen
obtingut el premi en similars o equivalents
categories en edicions anteriors dels Premis del
Consell Social.
PREMI
El premi té caràcter honorífic. La persona premiada pot donar publicitat a aquesta concessió en la
seua pàgina web i en impresos, documents, etc.

III. PREMI HUMANISME DIGITAL
Dirigit a reconèixer l'ús de
capacitats digitals de la
comunitat universitària de la
Universitat de València, en
qualsevol de les seues àrees de
coneixement. Premia, doncs,
persones o grups que realitzen un
ús rellevant, innovador i original
de tecnologies habilitadores o
capacitats computacionals en el
desenvolupament de la seua
activitat, siga docent,
investigadora o professional, o bé
egressats de la Universitat que
apliquen el desenvolupament
tecnològic per a dissenyar un nou
model de negoci com a part de
l’economia digital.

CANDIDATURES
- Les candidatures són proposades pel jurat mateix
o per persones interessades mitjançant instància
dirigida a la presidenta del Consell Social i
presentada al Registre de la Universitat de València
abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada d'una
memòria en què s'expliquen els mereixements que
fan al candidat creditor al premi, així com de la
documentació acreditativa que es considere
pertinent.
- S’admeten fotocòpies dels mèrits al•legats pels
candidats, sense perjudici que el jurat puga
sol•licitar els originals amb la finalitat de
contrastar-ne la validesa i concordança. Adjudicat
el premi, la documentació presentada no es tornarà
als candidats ni se’n facilitarà còpia.
- La participació en la convocatòria implica
l'acceptació d’aquestes bases.
- No s'admeten candidatures que hagen obtingut el
premi en similars o equivalents categories en
edicions anteriors dels Premis del Consell Social.
PREMI
El premi té caràcter honorífic. La persona premiada
pot donar publicitat a aquesta concessió en la seua
pàgina web i en impresos, documents, etc.

IV. PREMI COL•LABORACIÓ
UNIVERSITAT-SOCIETAT
Dirigit a reconèixer empreses o
institucions referents en els seus
sectors, amb especials vincles de
col•laboració amb la Universitat que
es traduïsquen en convenis de
col•laboració, beques, càtedres
d'empresa, cursos de postgrau,
pràctiques d'estudiants o ús de
titulats de la Universitat, i que
destaquen especialment en el seu
suport i cooperació amb la
Universitat durant un període
prolongat de temps, demostrant una
trajectòria exemplar i amb notable
repercussió social.

CANDIDATURES
- Les candidatures són proposades pel jurat
mateix o per persones interessades mitjançant
instància dirigida a la presidenta del Consell
Social i presentada al Registre de la Universitat
de València abans del 8 d’octubre de 2021,
acompanyada d'una memòria en què
s'expliquen els mereixements que fan al
candidat creditor al premi, així com de la
documentació acreditativa que es considere
pertinent.
- S’admeten fotocòpies dels mèrits al•legats pels
candidats, sense perjudici que el jurat puga
sol•licitar els originals amb la finalitat de
contrastar-ne la validesa i concordança.
Adjudicat el premi, la documentació presentada
no es tornarà als candidats ni se’n facilitarà còpia.
- La participació en la convocatòria implica
l'acceptació d’aquestes bases.
- No s'admeten candidatures que hagen
obtingut el premi en similars o equivalents
categories en edicions anteriors dels Premis del
Consell Social.
PREMI
- El premi té caràcter honorífic. La institució o
entitat premiada pot donar publicitat a aquesta
concessió en la seua pàgina web i en impresos,
documents, etc.
-La institució o entitat premiada en aquesta
categoria passa a formar part d’“Amics d'Insignes
UV”.

V. PREMI EXCEL•LÈNCIA DOCENT
Dirigit a professorat de la
Universitat de València, qualsevol
que siga la seua categoria i
antiguitat, que tinga una vinculació
estable i permanent amb la
Universitat de València en el curs
acadèmic 2019-2020.
Criteris de concessió que pot tenir
en compte el jurat:
- Haver obtingut alts resultats en
les enquestes docents.
- Haver participat en projectes
d'innovació educativa.
- Publicacions o comunicacions a
congressos directament derivades
de l'activitat docent exercida. No es
consideren les aportacions no
vinculades explícitament amb
l'activitat docent de l'autor.
- Haver dissenyat i publicat
materials didàctics directament
relacionats amb les matèries
impartides.
- Haver participat en activitats
formatives dirigides a la millora de
la qualitat docent.
- Implicació i compromís en
l'organització d'activitats
formatives amb l'alumnat.
- Participació en xarxes,
associacions i grups de treball
d'àmbit local, regional, nacional i
internacional vinculats a la
formació i perfeccionament docent.
- Aquests criteris de concessió
s’han de considerar amb caràcter
no exhaustiu ni excloent.

CANDIDATURES
- Les candidatures s’han de presentar mitjançant
instància dirigida a la presidenta del Consell
Social al Registre de la Universitat de València
abans del 8 d’octubre de 2021, acompanyada
d'una memòria en què s'expliquen els
mereixements que fan al candidat creditor al
premi, així com de la documentació acreditativa
que es considere pertinent.
- S’admeten fotocòpies dels mèrits al•legats pels
candidats, sense perjudici que el jurat puga
sol•licitar els originals amb la finalitat de
contrastar-ne la validesa i concordança.
Adjudicat el premi, la documentació presentada
no es tornarà als candidats ni se’n facilitarà còpia.
- No s'admeten candidatures que hagen
obtingut el premi en similars o equivalents
categories en edicions anteriors dels Premis del
Consell Social.
- No és necessària la presentació, juntament amb
la instància, de la informació sobre resultats de
les enquestes docents, ja que el jurat l’obtindrà
de la Unitat de Qualitat de la Universitat de
València.
- El jurat pot també proposar candidatures que
per les seues característiques especials siguen un
exemple o referència en aquesta modalitat.
- La participació en la convocatòria implica
l'acceptació d’aquestes bases.
PREMI
- El premi té caràcter honorífic. La persona
premiada pot donar publicitat a aquesta
concessió en la seua pàgina web i en impresos,
documents, etc.
- La concessió del premi es publica en la web del
Consell Social.

JURAT
(PREMIS I a IV)
- Presidenta del Consell Social.
- Rectora de la Universitat de València.
- President de la Comissió de Relacions amb la
Societat del Consell Social.
- Membres nats d’“Insignes UV”.
- Secretari (amb veu i sense vot): secretari del
Consell Social.
(Per a la constitució vàlida del jurat es requereix la
presència de la presidenta del Consell Social, la
rectora, el president de la Comissió de Relacions
amb la Societat del Consell Social i, almenys, de tres
dels membres nats d’“Insignes UV”).
El Ple del Consell Social de la Universitat de València
adoptarà, vista la proposta del jurat, l'acord de
concessió dels Premis del Consell Social en
cadascuna de les modalitats previstes.

JURAT DEL PREMI EXCEL•LÈNCIA DOCENT
Composició:
- President: vicepresident del Consell Social de la
Universitat de València.
- Vicerector de Professorat de la Universitat de
València.
- President de la Comissió d'Assumptes Acadèmics
del Consell Social.
- Vocal del Consell Social designat per la seua
presidenta.
- Tres persones pertanyents al professorat de la
Universitat de València designades per la
presidenta del Consell Social.
- Secretari: secretari del Consell Social.
El Ple del Consell Social adoptarà, vista la proposta
del jurat, l'acord de concessió d'aquesta modalitat
dels Premis del Consell Social.

