
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 dʼabril de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
dʼabril 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 31 de març de 2015. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Aprovació, si escau, dʼexpedient dʼextinció dʼestudis de màster. 
 
4. Aprovació, si escau,  dʼinici dʼexpedient dʼelaboració de nous plans dʼestudi de 
màster i composició de CEPE. 
 
5. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació dʼestudis de 
doctorat. 
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de promoció de personal docent i 
investigador de la Universitat de València, curs 2015/2016. 
 
7. Aprovació, si escau, de revisió de plantilla de PDI (confirmació, transformació i 
amortització de places vacants. 
 
8. Aprovació, si escau, dels criteris per a la determinació de les places que es 
destinaran a lʼestabilització dʼinvestigadors/es  que hagen finalitzat el seu 
contracte del programa Ramon i Cajal. 
 
9. Aprovació, si escau, de lʼoferta dʼocupació pública del personal docent i del 
personal investigador de lʼany 2015, en aplicació de la taxa de reposició 
dʼefectius.  
 
10. Aprovació, si escau, de relació de llocs de treball de PDI. 
 
11. Aprovació, si escau, dels criteris per a atendre situacions conjunturals de 
plantilla i reduccions de docència, durant el curs 2015/2016. 
 
12. Modificació, si escau, de càrrecs acadèmics de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de criteris dʼassignació de càrrega docent de tutorització 
de TFG, TFM i pràctiques externes. 
 
14. Aprovació, si escau, de lʼinforme anual de gestió de la bústia de suggeriments, 
queixes i felicitacions de la Universitat de València.  
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Aprovació, si escau, de proposta de constitució de lʼassociació valenciana per 
a la promoció de projectes dʼinvestigació científica, desenvolupament i innovació 
tecnològica que perseguisquen la millora de la qualitat de la vida.  
 
17. Aprovació, si escau, de contracte dʼopció  de llicència de patent. 
 



18. Designació, si escau, dʼun representant de la Universitat de València en la 
Fundació Valenciaport. 
 
19. Aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals de la Universitat de 
València, 2014. 
 
20. Torn obert de paraules. 
 

València, 23 dʼabril de 2015. 
 

Vist-i-plau 
El rector        La secretària general 
 
 

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


