
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 de març de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
de març 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 28 de febrer de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de membres vocals de la Comissió de Garanties. 
 
4. Aprovació, si escau, dʼoferta dʼestudis de grau i de màster del curs acadèmic 2017/2018. 
 
5. Aprovació, si escau, del document Criteris de reconeixement integral de la dedicació del 
PDI de la Universitat de València.  
 
6. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
7. Convocatòria del complement autonòmic corresponent a lʼany 2017 i autorització de 
pagament de bestreta.  
 
8. Aprovació, si escau, de canvi dʼàrea de coneixement.  
 
9. Informe sobre el Pla dʼOrdenació Docent del curs acadèmic 2016/2017. 
 
10. Modificació, si escau, del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
11. Aprovació, si escau, de rectificació dʼerrades en el barem per a la selecció de 
professorat contractat doctor de la Facultat dʼInfermeria i Podologia.  
 
12. Aprovació, si escau, de lʼinici de lʼexpedient per a lʼelaboració del nou títol de 
graduat/da en Ciència de Dades, per la Universitat de València i nomenament de la 
Comissió dʼElaboració del pla dʼestudis (CEPE). 
 
13.  Inici, si escau, de lʼexpedient dʼextinció del pla dʼestudis de màster universitari en 
Neurociència Cognitiva i Necessitats Específiques de Suport Educatiu, organitzat 
conjuntament per la Universidad de La Laguna i la Universitat de València.  
 
14. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern del Jardí Botànic. 
 
15. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament dʼInformàtica. 
 
16. Obertura del procediment per a lʼadhesió a la iniciativa europea Human Resources 
Strategy for Researches. 
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
18. Aprovació, si escau, del Pla dʼIncrement i Millora de la Docència en Anglès de la 
Universitat de València. 
 
19. Aprovació, si escau, del programa de cursos internacionals de la Universitat de 
València.  
 
20. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial dʼespais a la Fundació Lluis Alcanyís per a 
la Clínica de Psicologia. 
 



21. Torn obert de paraules.  
 
 
 

València, 23 de març de 2017. 
 

Vist-i-plau 
El rector         La secretària general 
 

_____________ 
 
 

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


