
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 3 de març de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 3 de 
març de 2015 (dimarts),a les 9ʼ00 hores, a la Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat 
de València (nivel 3), avd. Blasco Ibañez, 13, dʼacord amb lʼordre del dia següent: 
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 3 de febrer de 2015. 
 
2. Informe del rector  
 
3. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació de màster. 
 
4. Aprovació, si escau, de proposta de títol propi de màster en formació del professorat 
destinat a docents equatorians. 
 
5. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 2013/2014. 
 
6. Modificació, si escau, del reglament de selecció de personal docent i investigador de la 
Universitat de València.  
 
7. Aprovació, si escau, de criteris per al desenvolupament de la carrera docent del 
personal docent i investigador, aplicable al curs 2015/2016. 
 
8. Aprovació, si escau, del pagament al professorat funcionari per a completar les dues 
mensualitats addicionals del complement específic de lʼany 2009. 
 
9. Aprovació, si escau, de convocatòria dʼeleccions dʼestudiants claustrals. 
 
10. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de València, per al curs 
2015/2016. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta de places dʼaccés a titulacions de grau i cursos 
dʼadaptació al grau per al curs 2015/2016. 
 
12. Aprovació, si escau, de la proposta de regulació de lʼavançament de convocatòria 
per a finalitzar estudis de grau. 
 
13. Aprovació, si escau, de la proposta de reglament sobre avaluació curricular dels 
estudiants de grau de la Universitat de València per compensació de qualificacions. 
 
14. Aprovació, si escau, del calendari laboral, 2015.  
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Ratificació, si escau, de posicionament de la Universitat de València al voltant de la 
implicació del PGOU a lʼHorta Valenciana. 
 
17. Aprovació, si escau, de contracte de llicència dels drets dʼús i explotació de patent 
amb lʼempresa ContinUse Biometrics. 
 
18. Torn obert de paraules.  
 

València, 25 de febrer de 2015. 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 

--------------- 
 
NOTA. La documentació es troba a lʼAula Virtual de la Universitat de València.  


