
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 de febrer de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
de febrer 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 30 de gener de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de dos professors/res, com a vocals de la Comissió de 
Garanties. 
 
4. Acord, si escau, sobre sol·licitud de promoció. Plaça núm.606 dʼajudant doctor. 
 
5. Aprovació, si escau, de la resolució de sol·licituds de canvi dʼadscripció a centre.  
 
6. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
7. Convocatòria, si escau, dʼeleccions per a la renovació total del Claustre.  
 
8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 2017/2018.  
 
9. Aprovació, si escau, de places dʼaccés a les titulacions de grau per al curs 2017/2018. 
 
10. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 2015/16. 
 
11.  Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Comissió dʼÈtica en la 
Investigació Experimental de la Universitat de València.  
 
12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de Medicina i 
Odontologia. 
 
13. Aprovació, si escau, de la Declaració de les universitats espanyoles a favor del comerç 
just i el consum responsable.  
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
15. Aprovació, si escau, de lʼinforme anual sobre la Bústia de Suggeriments, Queixes i 
Felicitacions de la Universitat de València, curs 2015/16. 
 
16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent. 
 
17. Torn obert de paraules.  

València, 23 de febrer de 2017. 
 

Vist-i-plau 
El rector         La secretària general 
 

_____________ 
 
 

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


