
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 22 de desembre de 2016 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 22 
de desembre de 2016, DIJOUS 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 29 de novembre de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Canvi de denominació, si escau, del Museu de Geologia de la Universitat de València a 
Museu de la Universitat de València dʼHistòria Natural.  
 
4. Nomenament, si escau, de vocal de la Comissió de Recursos.  
 
5. Autorització, si escau, de contractació de professor visitant. 
 
6. Sol·licitud, si escau,  de comissió de serveis. 
 
7. Acord, si escau, sobre plaça vacant de professorat contractat doctor, adscrita al 
departament dʼAnàlisi Econòmica.  
 
8. Modificació, si escau, dels articles 9è i 11è del Pla dʼIncrement de la Docència en 
Valencià. 
 
9. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de grau, corresponents al curs acadèmic 
2015-2016. 
 
10. Aprovació, si escau, de lʼexpedient per a la supressió de lʼadscripció de l’Escola 
Universitària d’Infermeria ʻNuestra Señora del Sagrado Corazónʼ de Castelló, i dʼextinció 
del pla dʼestudis de graduat/da en Infermeria d’aquest centre. 
 
11. Aprovació, si escau, dʼoferta de titols propis de postgrau per al curs 2017/2018. 
 
12. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la memòria de màster universitari 
en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci –Florida Universitària i del màster 
universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials. 
 
13. Aprovació, si escau, de la proposta de nou pla dʼestudis del màster universitari en 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans/Erasmus Mundus on 
Work, Organizational and Personnel Psychology. 
 
14. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doctorat en Fisioteràpia. 
 
15. Aprovació, si escau, dʼaddenda al calendari general de la Universitat de València per a 
lʼany 2017. 
 
16. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la relació de llocs de treball 3/2016, 
de PAS. 
 
17. Aprovació, si escau, de projecte de pressupost de la Universitat de València, 2017. 
 
18. Aprovació, si escau, de projecte de reglament dʼexecució pressupostària, 2017. 
 
19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
  
  



 
…/…. 
 
20. Ratificació, si escau, dels espais que ocupa lʼInstitut Universitari dʼInvestigació en 
Psicologia dels Recursos, Humans, del Desenrotllament Organitzacional i de la Qualitat de 
la Vida Laboral (IDOCAL). 
 
21. Torn obert de paraules. 
 

València, 16 de desembre de 2016. 
 

Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 

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

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

 


