
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN 31 DE MARÇ DE 2014 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 31 
de març 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 21 de gener de 2014. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Aprovació, si escau, de nomenament de professorat honorari. 
 
4. Aprovació, si escau, de pròrroga de contracte i canvi de dedicació de professorat 
emèrit. 
 
5. Elecció, si escau, de membre de la subcomissió de doctorat.  
 
6. Elecció representant PAS per a formar part de la  Comissió Económica. 
 
7. Convocar, si escau, eleccions de renovació dʼestudiants al Claustre.  
 
8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 2014/2015. 
 
9.  Aprovació, si escau, de la proposta dʼinici dʼexpedient de creació dʼuna nova titulació 
de grau. 
 
10. Nomenament, si escau, de membres de CEPE dʼuna nova titulació de grau. 
 
11. Aprovació, si escau, de criteris per al desenvolupament de la carrera docent del 
personal docent i investigador de la UVEG per al curs 2014/2015.  
 
12. Aprovació, si escau, dʼOCA 2014/2015. 
 
13. Modificació, si escau, del Reglament de Mesures per a la Integració del PDI amb 
discapacitat de la UVEG.  
 
14. Aprovació, si escau, de relació de places i de professorat que sʼintegra en lʼàrea pròpia 
dʼOptometria i Ciències de la Visió. 
 
15. Aprovació, si escau, de la RLT del personal docent i investigador de la Universitat de 
València.  
 
16. Modificació, si escau, de memòries de verificacio de màster.  
 
17.  Extinció, si escau, de plans dʼestudi de màsters. 
 
18.  Canvi de denominació, si escau, de títol propi de postgrau. 
 
19.  Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
20.  Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets dʼexplotació de patents. 
 
21. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de lʼInstitut Universitari Llengües 
Modernes (IULMA). 
…./…. 
 
 



…./…. 
 
22. Aprovació, si escau, de suport a la candidatura de la Sociedad Española de Matemática 
Aplicada (SEMA) per a lʼorganització en 2019 del Congrès ICIAM (International Congress 
for Industrial and Applied Mathematics) a la Universitat de València.  
 
23. Aprovació, si escau, de la modificació del RRI de lʼObservatori Astronòmic de la UVEG.  
 
24. Aprovació si escau, de sol·licitud a la Generalitat Valenciana del Reconeixement de 
Col·lecció Museogràfica de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la UVEG. 
 
25. Aprovació, si escau, de distribució de la partida pressupostària de suport a la 
docència, 2014. 
 
26. Aprovació, si escau, de distribució de la partida pressupostària de laboratoris docents, 
2014. 
 
27.  Comunicació de nomenament de directors de Centres adscrits. 
 
28. Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de 
València.  
 
29. Aprovació, si escau, de lʼampliació de la cessió patrimonial a favor de la Fundació Lluís 
Alcanyís. 
 
30. Torn obert de paraules. 
 
 
 
 

València, 25 de març de 2014 
 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 
 
 

------------------ 
 

NOTA: La documentació es troba en la web de la Secretaria General. 
 
 


