
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 dʼoctubre de 2016 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
dʼoctubre de 2016, DIVENDRES 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 27 de setembre de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Aprovació, si escau, de contracte de subllicència de drets de propietat intel·lectual. 
 
4. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent. 
 
5. Aprovació, si escau, de criteris per a lʼelaboració de lʼOCA del curs 2017/2018. 
 
6.  Aprovació, si escau, de revisió de plantilla de PDI. 
 
7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
8. Aprovació, si escau, de plans dʼestudi dels masters universitaris de Tecnologies Web, 
Cloud i Aplicacions Mòbils i de Planificació i Gestió del Desenvolupament Local. 
 
9. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient de nou títol de màster universitari Erasmus 
Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans i de la 
seua CEPE. 
 
10. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedent de nou programa de doctorat en Fisioteràpia i 
de la seua CEPE. 
 
11. Aprovació, si escau, de modificació de pla dʼestudis de graduat/da en Infermeria, per 
ampliació dʼoferta formativa a Ontinyent. 
 
12. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient per a la supressió de lʼadscripció de lʼEscola 
Univ. dʼInfermeria Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castelló i dʼextinció del pla 
dʼestudis de graduat/da en Infermeria dʼaquest centre. 
 
13. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern de departaments. 
 
14. Aprovació, si escau, de cursos dʼextensió universitària 2016/2017 i reconeixement de 
crèdits de lliure opció.  
 
14.bis. Informe de Gerència sobre la situació econòmica i financera de la Universitat de 
València, a 30 de setembre de 2016. 
 
15. Torn obert de paraules. 
 
 
Vist i plau 
El rector          La secretària general 
 
 

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


