
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 17 
de DESEMBRE de 2019, DIMARTS a les 9ʼ30 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 5 de novembre de 2019. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació, si escau, del Manual per a lʼAvaluació de lʼactivitat docent del professorat 
(Programa DOCENTIA). 
 
4. Aprovació, si escau, del Reglament de procediment dʼavaluació de lʼactivitat docent del 
professorat de la Universitat de València. 
 
5. Modificació, si escau, de lʼart.8.c) del Reglament de permisos, llicències, vacances i 
situacions administratives del PDI de la Universitat de València. 
 
6. Autorització del pagament, amb caràcter de bestreta, de les retribucions addicionals del 
professorat funcionari per a lʼany 2020. 
 
7. Concessió, si escau, de veniae docendi al professorat. 
 
8. Aprovació, si escau, de canvi de denominació de la Facultat de Psicologia per Facultat 
de Psicologia i Logopèdia. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta de concessió de premis extraordinaris de grau i de 
màster, curs 2018/2019. 
 
10. Aprovació, si escau, de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 
2019/2020. 
 
11. Aprovació, si escau, de la nova proposta de màster universitari Erasmus Mundus en 
Química Teòrica i Modelització Computacional i extinció de lʼactual MU Erasmus Mundus 
amb codi RUCT 4313116 i codi dʼestudi 2193. 
 
12. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient de modificació de canvi de denominació de 
lʼInstitut Universitari dʼEstudis de la Dona.  
 
13. Modificació, si escau, del Reglament de la Comissió dʼÈtica en la Investigació 
Experimental de la Universitat de València.  
 
14. Aprovació, si escau, de contractes de llicència. 
 
15. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat dʼEconomia.  
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
17. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la UV per al 2020. 
 
18. Aprovació, si escau, del projecte de reglament dʼexecució pressupostària per al 2020. 
 
19. Correcció dʼerrades de lʼacord del Consell de Govern de la UV 226/2019, de 5 de 
novembre, pel que sʼaprova lʼoferta pública dʼocupació del PAS, any 2019. 
 
20. Modificació, si escau, del calendari general de la UV. 
.…/… 



…./…. 
 
21. Aprovació, si escau, de lʼaddenda al calendari general de la UV per a lʼany 2020. 
 
22. Modificació, si escau, del Reglament de jornada i horari de treball del PAS. 
 
23. Aprovació, si escau, de lʼacord de progressió de carrera professional. 
 
24. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la normativa de borses de la UV. 
 
25. Torn obert de paraules.  
 

València, 11 de desembre de 2019 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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


