
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 31 dʼoctubre de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 31 
dʼoctubre de 2017, 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 3 dʼoctubre de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Aprovació, si escau, de criteris per a lʼelaboració de lʼoferta del curs acadèmic 
2018/2019.  
 
4. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal de plaça dʼinvestigador doctor, 
amb caràcter indefinit. 
 
5. Modificació, si escau, de lʼapartat 1.B de lʼarticle 8 del reglament de permisos, llicències, 
vacances i situacions administratives del PDI de la Universitat de València. 
 
6. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció a centres. 
 
7. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
8. Modificació, si escau, del reglament de dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral. 
 
9. Proposta de resolució, si escau, de recurs contra acord del consell de govern sobre 
concessió de premis extraordinaris de doctorat.  
 
10. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de títols de grau. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol de màster universitari en Sociologia 
Aplicada a Qüestions Socials Actuals, per la Universitat de València. 
 
12. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de màster en Ortodòncia Lingual. 
 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
14. Aprovació, si escau, del reglament per a la creació i funcionament de les càtedres de la 
Universitat de València. 
 
15. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de programari. 
 
16. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent. 
 
17. Informe sobre la situació econòmica financera de la Universitat de València, a 30 de 
setembre de 2017. 
 
18. Torn obert de paraules.  
 

València, 25 dʼoctubre de 2017 
 

Vist-i-plau 
El rector                    La secretària general 
 

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


