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Programa de l’acte

 Veni Creator Spiritus.

Lectura de la memòria 
del curs acadèmic 2018-2019.

Lliurament de diplomes i distincions.

Conferència inaugural a càrrec de la 
Sra. Rosa Puchades Pla, amb el títol

“La UPV, una universitat
 compromesa amb la societat”.

Paraules de la presidència.

Gaudeamus Igitur.

Programa del acto

Veni Creator Spiritus.

Lectura de la memoria del 
curso académico 2018-2019.

Entrega de diplomas y distinciones.

Conferencia inaugural a cargo de la 
Sra. Rosa Puchades Pla, con el título
“La UPV, una universitat 
compromesa amb la societat”.

Palabras de la Presidencia.

Gaudeamus Igitur.



Doctora en Química i catedràtica de Química 
Analítica de la Universitat Politècnica de València.

Comprometida con la sostenibilidad social  
entendida como desarrollo socioeconómico con 
respeto a la dignidad humana, es vicerrectora de 
Responsabilidad Social y Cooperación de la 
Universitat Politècnica de València desde junio de 
2013.
 
Miembro del Instituto Interuniversitario de 
Investigación de Reconocimiento Molecular y 
Desarrollo Tecnológico (IDM) cuyos fines son la 
investigación, enseñanza y transferencia en campos 
tales como la salud humana, seguridad, 
alimentación y medio ambiente. En concreto se 
trabaja en el desarrollo de sensores químicos, 
estudios de farmacodinámica, nuevos materiales 
para liberación controlada, metodologías analíticas 
y investigacion nanobiosensored. Ha Participado en 
más de 70 Proyectos de I+D financiados en 
Convocatorias públicas y 20 contratos de 
transferencia con empresas, es autora o coautora de 
más de 200 publicaciones o documentos 
científico-técnicos en revistas de prestigio, más de 
200 contribuciones a congresos internacionales y 11 
patentes. Ha dirigido 20 tesis doctorales

Rosa Puchades Pla

Doctora en Química i catedràtica de 
Química Analítica de la Universitat Politècnica de 
València

Compromesa amb la sostenibilitat social entesa com 
a desenvolupament socioeconòmic amb respecte a 
la dignitat humana, és vicerectora de 
Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat 
Politècnica de València des de juny del 2013.
 
Membre de l'Institut Interuniversitari d'Investigació 
de Reconeixement Molecular i Desenvolupament 
Tecnològic (IDM), les finalitats del qual són: la 
recerca, l’ensenyament i la transferència en camps 
com ara la salut humana, la seguretat, l’alimentació 
i el medi ambient. En concret, es treballa en el 
desenvolupament de sensors químics, estudis de 
farmacodinàmica, nous materials per a 
l’alliberament controlat, metodologies analítiques i 
investigació en NanoBioSensored. Ha participat en 
més de 70 projectes d'R+D finançats en 
convocatòries públiques i 20 contractes de 
transferència amb empreses. És autora o coautora 
de més de 200 publicacions o documents 
cientificotècnics en revistes de prestigi, més de 200 
contribucions a congressos internacionals i 11 
patents. Ha dirigit 20 tesis doctorals.
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