
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 4 DE FEBRER DE 2020 

 

Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el 

proper 4 de FEBRER de 2020, DIMARTS, a les 9,00 hores, a la Sala de Juntes del 

Rectorat de la Universitat de València (nivell 3), avd. Blasco Ibañez, 13, d’acord 

amb l’ordre del dia següent: 

ORDRE DEL DIA 

 

1.Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 17 de Desembre de 2019. 

2. Informe de la rectora.  

3. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat 
de València. 
4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació de membres de la Comissió de 
Reclamacions, d’acord amb l’art. 166.2.b) dels Estatuts de la UV. 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
6. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic de la UV per al curs 2020-2021. 
7. Aprovació, si escau, de places d’accés a les titulacions de grau i de màster per 
al curs 2020-2021. 
8. Modificació, si escau, de plans d’estudi de grau. 
9. Modificació, si escau, de programes de doble titulació de grau.  
10. Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster. 
11. Aprovació, si escau, d’expressió d’interés d’un nou pla d’estudis de màster i 
proposta de CEPE. 
12. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació  de l’articl 2.1.D.a) del 
Reglament de règim intern del Consell de Govern. 
13. Aprovació, si escau, de creació de la Mesa de Mobilitat i del seu Reglament. 
14. Modificació, si escau, de l’article 30.3 del reglament d’ús dels recursos 
relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la UV. 
15. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de Queixes, 
Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València, curs 2018/2019. 
16. Aprovació, si escau, de model de conveni marc per a la realització de 
pràctiques externes 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
18. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional.  
19. Proposta de retribucions del personal investigador en formació que llig la tesi 
abans de la finalització de l’ajuda. 
20. Informe sobre declaració d’emergència de contracte d’obres al Col·legi Major 
Rector Peset. 
21. Torn obert de paraules. 
 

València, 30 de gener de 2020 
 

Vist i plau 

La rectora       La secretària general 

 

-------------------------- 

NOTA: La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València. 


