
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 5 de 
NOVEMBRE de 2019, 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:  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 8 dʼoctubre de 2019. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació, si escau, de la regulació del procediment per a la realització dʼenquestes 
dʼavaluació docent. 
 
4. Aprovació, si escau, de Criteris per a lʼelaboració de lʼoferta dels ensenyaments oficials 
de grau i de màsters per al curs 2020-2021. 
 
5. Aprovació de la modificació, si escau, del pla dʼestudi de grau en Psicologia. 
 
6. Aprovació, si escau, de programes de doble titulació de grau. 
 
7. Aprovació, si escau, de propostes dʼextinció de titulacions oficials de màster. 
 
8. Aprovació, si escau, del Reglament dʼhonors acadèmics i reconeixements. 
 
9. Modificació, si escau, de lʼACGUV 57/2012, de 28 de febrer, pel que sʼaproven els criteris 
de participació de la UV en les convocatòries dʼajudes per a enfortir la capacitat dels 
grups dʼinvestigació mitjançant la incorporació de doctors/es.  
 
10. Ratificació, si escau, de la participació de la Universitat de València en lʼAssociació de 
la Conferència de Deganats de centres universitaris amb titulacions dʼArts i Humanitats. 
 
11. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
12. Aprovació, si escau, de lʼoferta pública dʼocupació del personal dʼadministració i 
serveis.  
 
13. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la RLT 3/2019 de PAS de la UV. 
 
14. Torn obert de paraules. 
 

València, 30 dʼoctubre de 2019 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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


