
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 de juliol de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
de juliol 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 30 de juny de 2015. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa. 
 
4. Aprovació, si escau, de nomenament/pròrroga de professorat  emèrit/honorari 
de la Universitat de València.  
 
5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament  de director/a de lʼEscola de 
Doctorat de la Universitat de València.  
 
6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2014/2015. 
 
7. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient de nous plans dʼestudi de màster i 
proposta de comissió elaboradora de plans dʼestudis.  
 
8. Aprovació, si escau, dʼextinció de plans dʼestudi de màster.  
 
9. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació de plans 
dʼestudi de màster. 
 
10. Aprovació, si escau, de modificació de títol propi de màster en Dret Financer i 
Tributari –Assessoria Fiscal.  
 
11. Aprovació, si escau, de la resolució del recurs interposat a la desestimació del 
títol propi de màster en Formació per a Esteticistes i Imatge Corporal. 
 
12. Rectificació dʼerrades, si escau, en els barems de selecció de professorat 
contractat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (ACGUV 92/2015). 
 
13. Aprovació, si escau, de lʼestatut marc de col·legis majors de la Universitat de 
València.  
 
14. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres i 
departaments.  
 
15. Aprovació, si escau, de comissions de serveis.  
 
16. Concessió, si escau, de veniae docendi a professorat. 
 
17. Revisió, si escau, de places vacants associades a la promoció.  
 
18. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
19. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent. 



 
20. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets de propietat intel·lectual 
 
21. Torn obert de paraules.  
 
 

València, 23 de juliol de 2015. 
 

Vist-i-plau 
 
 
El rector         La secretària general 
 
 

 
 
 

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

 
 


