
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN 25 DE JUNY DE 2013 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 25 
de Juny de 2013, 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 28 de maig de 2013. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboroació. 
 
4. Aprovació, si escau, les propostes dʼactivitats de reconeixement de crèdits per 
participació universitària. 
 
5. Modificació, si escau, del Reglament de matrícula de la UVEG per a títols de grau i de 
màster. 
 
6. Aprovació, si escau, de les propostes de dobles graus internacionals. 
 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del curs dʼadaptació del grau 
dʼÒptica  i Optometria. 
 
8. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
9. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi de dedicació. 
 
10.  Aprovació, si escau, de creació de lʼàrea de coneixement pròpia dʼOptometria i 
Ciències de la Visió al Departament dʼÒptica. 
 
11. Aprovació, si escau, del Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències 
vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del 
professorat associat de ciències de la salut. 
 
12. Aprovació, si escau, del projecte dʼajuda a esportistes dʼèlit. 
 
13. Aprovació, si escau, de proposta de cessió de titularitat a la Fundació General.  
 
14. Informe, si escau, sobre correcció dʼerrors de la modificació de RLT 1/2013 de 
personal dʼadministració i serveis. 
 
15. Modificacions pressupostàries. 
 
16. Torn obert de paraules. 
 

València, 21 de juny de 2013. 
 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 
 
 
 

NOTA: La documentació es troba en la web de la Secretaria General. 


