
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN 24 DE JUNY DE 2014 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 24 
de JUNY de 2014, 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 27 de maig de 2014. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Proposta dʼacord sobre lʼabonament dels dies meritats de la paga extraordinària de 
desembre de 2012. 
 
4. Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de règim intern de lʼEscola de 
Doctorat de la UVEG. 
 
5. Aprovació, si escau, de lʼexpedient de la proposta de creació de lʼEscola de Doctorat de 
la Universitat de València.   
 
6. Aprovació, si escau, de lʼacord sobre accés als estudis de doctorat regulats per R.D. 
99/2011 des de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors al R.D.1393/2007. 
 
7. Aprovació, si escau, de memòries de verificacio de nous plans dʼestudi de màster. 
 
8. Aprovació, si escau, de modificacions de plans dʼestudi de màster. 
 
9. Aprovació, si escau, de lʼoferta de títols propis de la UVEG, curs 2014/2015. 
 
10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
11. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària 
 
12. Estudi i aprovació, si escau, de propostes dʼactivitats de reconeixement de crèdits per 
participació universitària, curs 2014/2015. 
 
13. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de doble titulació de grau Turisme-ADE. 
 
14. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica per al 
curs 2014/2015. 
 
15. Aprovació, si escau, de la modificació de lʼAnnex II del Reglament de 
selecció de PDI.  
 
16. Modificació, si escau, de lʼacord del Consell de Govern 60/2014 de 30 dʼabril, 
apartat 1.3, dʼaprovació de Criteris per atendre situacions conjunturals de 
plantilla del curs 2014/2015. Criteris de reducció de docència.  
 
17. Aprovació, si escau, de renovació parcial de la Comissió de Recursos. 
 
18. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi de dedicació de professorat. 
 
19. Aprovació de perfils i tribunals de places de contractat doctor.  
 
20. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs dʼaccés, perfil i tribunal.  
 



21. Informe sobre comissió de serveis. 
 
22. Donar suport, si escau, al manifest a favor de la continuïtat de les 
Cooperatives de Crèdit i Caixes Rurals de la Comunitat Valenciana.  
 
23. Informe sobre modificació parcial 1/2014 de R.L.T de PAS (laboratoris). 
 
24. Torn obert de paraules. 
 
 

València, 18 de juny de 2014. 
 

Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 
 
 

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

NOTA: La documentació es troba en lʼAula Virtual. 
 


