
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 dʼoctubre de 2014 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
dʼoctubre de 2014, 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 setembre de 2014. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Elecció, si escau, de membres del Patronat de la Fundació General de la 
Universitat de València.  
 
4. Elecció, si escau, de membres de la Comissió de Solidaritat amb el Tercer Món. 
Una nau de solidaritat (Comissió 0ʼ7). 
 
5. Nomenament, si escau, de professorat honorari. 
 
6. Aprovació, si escau de modificacions de plans dʼestudi de títols de grau de la 
Universitat de València.  
 
7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de pla dʼestudis del títol de 
graduat/da en Ciències Gastronòmiques per la Universitat de València, així com la 
seua adscripció a la Facultat de Farmàcia.  
 
8. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació dʼestudis de 
màster. 
 
9. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació dʼestudis de 
doctorat.  
 
10. Aprovació, si escau, del reglament regulador de convenis per a lʼestabliment 
de programes de doble titulació de màsters. 
 
11. Informe sobre el pla dʼordenació docent del professorat del curs 2013/2014. 
 
12. Aprovació, si escau, de Criteris per a lʼelaboració de lʼoferta de curs acadèmic 
2015/2016 dels ensenyaments de grau i de màster. 
 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
14. inici, si escau, de lʼexpedient de creació de lʼInstitut Interuniversitari de 
Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic. 
 
15. Informe de la Gerència sobre la situació econòmica i financera de la 
Universitat de València al setembre de 2014. 
 
16. Autorització, si escau, per a la modificació del conveni subscrit amb la 
Conselleria dʼEducació per al finançament de despeses corrents i dʼinversió.  
 
17. Aprovació, si escau, de la comissió assessora del Consell de Govern de 
pràctiques externes.  
 
18. Torn obert de paraules. 
 

València, 22 dʼoctubre de 2014. 
 

Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 
 
NOTA: La documentació es troba a lʼAula Virtual. 


