
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 23 DE JULIOL DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 23 DE JULIOL de 2021, DIVENDRES a 
les 9’00 hores, d’acord amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 29 de juny de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Concessió, si escau, de comissions de serveis de professorat. 
 
4. Aprovació, si escau, de l’adscripció de dues places de professorat titular d’universitat 
a les àrees de coneixement de Química Inorgànica i Genètica, per a l’estabilització de 
personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3. 
 
5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de dues places de professorat 
titular d’universitat, adscrites a les àrees de Química inorgànica i Genètica per a 
l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3. 
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licitud de transformació d’una plaça per a promoció a 
catedràtic/a d’universitat. 
 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de catedràtic/a 
d’universitat. 
 
8. Concessió, si escau, de venia docendi per a professorat de centre adscrit. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de professorat honorari. 
 
10. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió acadèmica i de professorat, 
per al curs 2021-2022 (Servei de Recursos Humans PDI i Servei d’Estudiants). 
 
11. Aprovació, si escau, d’activitats de reconeixement de crèdits per participació 
universitària, per al curs 2021-2022. 
 
12. Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de plans d’estudi de grau i de 
màster oficial. 
 
13. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster oficial en Virologia. 
 
14. Aprovació, si escau, de noves propostes de titulacions de màster oficial i composició 
de les CEPE.  
 
15. Aprovació, si escau, de noves propostes de títols propis per al curs acadèmic 2021-
2022. 
 
16. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2020-2021. 
 
17. Modificació, si escau, de l’Acord 156/2018, de 10 de juliol, pel qual s’estableix la Taula 
d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València. 
 
18. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de règim intern de la Facultat 
d’Economia. 
 



…./… 
 
18bis. Acord, si escau, de la participació de la Universitat de València en la Fundació de la 
Comunitat Valencianan Element València. 
 
19. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
 
20. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració  
 
21. Torn obert de paraules. 
 

València, 20 de juliol de 2021. 
 

 
Vist i plau, 
La rectora        La secretària general 
 
 
 

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

NOTA.- La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València i a la 
comunitat virtual de Reunions no presencials del Consell de Govern, a través de la qual 
haurà d’entrar per a conectar-se a la videoconferència. 
 
 

 
 
 
  


