
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 de juliol de 2016 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 26 
de juliol de 2016 (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 28 de juny de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Concessió, si escau, de medalla de la Universitat de València. 
 
4. Nomenament, si escau, de propostes de doctor honoris causa. 
 
5. Aprovació, si escau, de contractació/ pròrroga de professorat emèrit. 
 
6.  Nomenament/renovació, si escau, de professorat honorari. 
 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs per a la provisió de places 
dʼinvestigador doctor indefinit. 
  
8. Acord sobre correcció dʼerrada de la publicació per a la convocatòria de la plaça núm. 
5810, de professorat contractat doctor. 
 
9. Modificació, si escau, del reglament dʼús dels recursos relacionats amb les tecnologies 
de la informació i la comunicació de la Universitat de València.  
 
10. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern de departaments. 
 
11. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient per a un nou estudi de màster i propostes de 
CEPE. 
 
12. Aprovació, si escau, de modificaciones de memòria de verificació dʼestudis de màster.  
 
13. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de programes de doctorat. 
 
14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2015/2016. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
16. Informe sobre nomenament de director del Col·legi Major San Juan de Ribera.  
 
17. Aprovació, si escau, de contractes de llicència dʼexplotació de patent i de programari. 
 
18. Aprovació, si escau, de contracte per a permutar drets de propietat industrial de la 
Universitat de València per participacions en lʼspin-off Fibrostatin, S.L. 
 
19. Torn obert de paraules.  
 

València, 21 de juliol de 2016 
Vist i plau 
El rector                     La secretària general 

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

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


