
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 22 de desembre de 2014 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 22 
de desembre de 2014, (DILLUNS),a les 10ʼ30 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 26 de novembre de 
2014. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a lʼavaluació dels mèrits del 
professorat als efectes de concessió de la retribució addicional del decret 
174/2002 (complement autònomic), anualitat 2015.  
 
4. Autorització, si escau, del pagament amb caràcter de bestreta de les 
retribucions addicionals del professorat universitari per a lʼany 2015.  
 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació a temps parcial. 
 
7. Modificació, si escau de modificació de criteris dʼOCA 2015/2016. Valoració 
pràctiques externes.   
 
8. Aprovació, si escau, de Reglament de seguretat de la informació de la 
Universitat de València. 
 
9. Aprovació, si escau, del programa de doble titulació internacional en el Grau en 
International Business amb la RPANEPA. 
 
10. Aprovació, si escau, de lʼexpedient dʼextinció del títol de graduat/da en 
Finances i Comptabilitat, impartir en el centre adscrit Florida Universitària. 
 
11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de grau, llicenciatura, enginyeria 
i diplomatura, curs 2013/14.  
 
12. Aprovació, si escau, de modificació de títol propi. 
 
13. Aprovació, si escau, dʼexpedient dʼextinció dʼestudis de màster. 
 
14. Aprovació, si esau, dʼinici dʼexpedient dʼelaboració de nou pla dʼestudis de 
màster i composició de la CEPE. 
 
15. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació dʼestudis 
de màster.  
 
16. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació dʼestudis de màster 
que substitueixen a plans dʼestudi ja existents.  
 
17. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació dʼestudis 
de doctorat.  
 
18. Aprovació, si escau, de memòries de verificació dʼestudis de doctorat.  
 
19. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern del Departament 
dʼHistòria Medieval.  



 
20. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern del Departament 
dʼÒptica i Optometria i Ciències de la Visió.  
 
21. Aprovació, si escau, de la supressiód el càrrec acadèmic de subdirector del 
Centre Internacional de Gandia.  
 
22. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
23. Aprovació, si escau, de la desvinculació de la Universitat de València de la 
Societat Gestora dʼEntitats de Capital de Risc Uninvest, S.G.E.C.R, S.A.  
 
24. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social de modificació 
pressupostària dʼampliació de subvenció nominativa a la Fundació General de la 
Universitat de València.  
 
25. Autorització, si escau, per a incloure les línies de subvencions nominatives 
per a la Fundació General i la Fundació Universitat-Empresa de València a la 
proposta del pressupost de 2015. 
 
26. Aprovació, si esau, de projecte de pressupost de la Universitat de València 
per al 2015. 
 
27. Aprovació, si escau, de projecte de reglament dʼexecució pressupostària per 
al 2015.  
 
28. Torn obert de paraules.  
 

València, 17 de desembre de 2014 
Vist i plau 
El rector             La secretària general 

 
 
 

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


