
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 24 de juliol de 2014 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 24 
de juliol 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 24 de juny de 2014. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa per la Universitat de València. 
 
4. Nomenament/pròrroga, si escau, de professorat emèrit. 
 
5. Nomenament/pròrroga, si escau, de professorat honorari.   
 
6. Concessió, si escau de veniae docendi a professorat. 
 
7. Informe sobre comissions de serveis. 
 
8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació docent a temps parcial. 
 
9. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi dʼàrea de coneixement. 
 
10. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient dʼelaboració de nous plans dʼestudi de 
doctorat i composició de CEPE. 
 
11. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació dʼestudis de 
màster. 
 
12. Aprovació, si escau, de proposta de calendari de processos de gestió acadèmica de 
postgrau per al curs 2014/2015. 
 
13. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 2012/2013. 
 
14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2013/2014. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Aprovació, si escau, de lʼoferta específica de lliure elecció de la UVEG per al curs 
2014/2015 i següents. 
 
17. Aprovació, si escau, del Pla de Formació Lingüística i Didàctica per a la 
Capacitació en Valencià, en Llengües Estrangeres i Mestre en Valencià de la 
Universitat de València. 
 
18. Aprovació de tarifes del Servei dʼEducació Física i Esports, curs 2014/2015.  
 
19. Aprovació, si escau, del projecte dʼajudes a esportistes dʼèlit i alt nivell.  
 
20. Aprovació, si escau, de la proposta al Consell Social de la desafectació de terrenys 
per a lʼobtenció de llicència de primera ocupació del Centre dʼIdiomes de la Universitat 
de València.  
 



21. Aprovació, si escau, dʼun contracte de llicència de drets dʼexplotació de patent 
amb lʼempresa Fibrostatin, S.L.  
 
21bis. Aprovació, si escau, de lʼoferta pública dʼocupació referida al personal 
dʼadministració i serveis per a lʼany 2014. 
 
22. Torn obert de paraules. 
 

València, 18 de juliol de 2014. 
 

Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 
 
 

------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La documentació es troba a lʼAula Virtual. 


