
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 27 dʼoctubre de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 27 
dʼoctubre de 2015 (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 29 de setembre de 2015. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Aprovació, si escau, de nomenament/pròrroga de professorat honorari. 
 
4. Aprovació, si escau, de criteris dʼelaboració de lʼoferta acadèmica, curs 2016/2017. 
 
5. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs dʼaccés, de promoció interna, de 
càtedres dʼuniversitat. Perfils i tribunals.  
 
6. Aprovació, si escau, de rectificació dʼerrades en els barems de selecció del 
professorat contractat, aprovats pel Consell de Gov ern de 26 de maig de 2015 (ACGUV 
92/2015). 
 
7. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient per a un nou estudi de màster i proposta de 
CEPE.  
 
8. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient per a un nou estudi de doctorat i proposta de 
CEPE. 
 
9. Aprovació, si escau, de supressió dʼestudi de màster.  
 
10. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació dʼestudis de màster. 
 
11. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació dʼestudis de màster.  
 
12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
13. Informe sobre la modificació 1/2015 de la RLT de personal dʼadministració i serveis.. 
 
14.  Aprovació, si escau, del protocol per a la reassignació de llocs de treball (modificació 
1/2015). 
 
15. Aprovació, si escau, de cursos dʼextensió universitària 2015/2016. 
 
16. Informe sobre la situació econòmico-financera de la Universitat  de València a 30 de 
setembre de 2015. 
 
17. Torn obert de paraules. 
 

València, 22 dʼoctubre de 2015. 
 

Vist-i-plau 
El rector        La secretària general 
 

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

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


