
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 25 de juliol de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 25 
de juliol de 2017, DIMARTS 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 7 de juliol de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa.  
 
4. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits. 
 
5. Aprovació, si escau, de permuta sol·licitada per professorat funcionari de la UV i la UPV, 
respectivament. 
 
6. Modificació, si escau, del calendari de processos de gestió del Servei de Recursos 
Humans PDI. 
 
7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi dʼàrea de coneixement. 
 
8. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient per a lʼelaboració de nous plans dʼestudi per a 
lʼobtenció de diferents títols de màster universitari. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de la UV “Certificat de formació per a 
la capacitació per a lʼExperimentació Animal” (Categories A,B,C,i D). 
 
10. Aprovació, si escau, de Reglament dʼEstudis Oficials de Postgrau de la Universitat de 
València.  
 
11. Aprovació, si escau, de Reglament regulador per a la concessió de premis 
extraordinaris de màster a la Universitat de València. 
 
12. Modificació, si escau, de reglament de règim intern de lʼEscola de Doctorat de la 
Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de Reglament dʼEstudis de Doctorat de la Universitat de València. 
 
14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2016/2017. 
 
15. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de departaments. 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
17. Aprovació, si escau, de lʼOferta dʼOcupació Pública del personal dʼadministració i 
serveis per a lʼany 2017. 
 
18. Inclusió, si escau, de nova tarifa del Servei dʼEducació Física i Esports per al curs 
2017/2018. 
 
19. Informe sobre declaració dʼemergència de les obres del Col·legi Major Lluis Vives. 
 
20.  Torn obert de paraules. 
 
 

Valènca, 19 de juliol de 2017 



 
Vist-i-plau 
El rector                         La secretària general 
 
 

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

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


