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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 29 de gener de 2009, a les 9.45 hores, i
davant la impossibilitat d’accedir a la Sala de Juntes del Rectorat, a
causa que unes 50 persones de l’anomenada Assemblea AntiBolonya la
bloquejaren i hi impediren l’accés, es constitueix en sessió ordinària el
Consell de Govern de la Universitat de València, a  la sala de reunions del
Rectorat (4t nivell), sota la presidència del rector, Francisco Tomás Vert,
i amb l’assistència de les persones que es relacionen més avall,

Assistents: (Amb vot)

Rector: Francisco Tomás Vert

Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Esteban J.
Morcillo Sánchez

Vicerector de Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

Vicerectora d’Organització dels
Serveis i PAS: Enriqueta Vercher
González

Vicerector de Cultura: Rafael Gil
Salinas

Delegat d’Estudiants : Daniel
González Serisola.

Gerent: Joan Oltra Vidal

Secretària General: Maria Luisa
Contrí Sempere

Degà Fac. Geografia i Història:
Jorge Hermosilla Pla

Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco
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Director EU Infermeria I
Podologia: Lluis Francesc Sanjuan
Nebot

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

Vicedegà Fac .  C iènc ies
Matemàtiques: Jose Manuel
Beleguer Ribera

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Degà Fac. Dret. Carlos Luis
Alfonso Mellado

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Vicedegà Fac. Ciències Socials:
Rafael Castelló Cogollos

Representant departaments:
Vicente Martínez Soria

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Economia: Fco. Javier
Escribá Pérez

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan
José Nuño Ballesteros

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu.

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia,Traducció i
Comunicació: Adela Cortijo
Talavera

PDI Fac. Economia: Joan Antoni
Lloret Badia

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Filosofia i C. Educació:
Adoración Sánchez García

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Javier
Pallarés Badenes

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Mariola
Tárrega Moltó

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Carlos
de la Cruz Moya
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PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consell Social: Juan
Antonio Gabaldón Domínguez

(sense vot):

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: José Francisco
Campos Granell

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Absències Justificades:

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: Ferran Carbó
Aguilar

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 23 de
desembre de 2008.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS i la degana de la Facultat
d’Economia hi presenten modificacions, que són acceptades.

El degà de la Facultat de Física demana que al punt 7è s’elimine la frase
que fa referència a les àrees afiins, perquè en el Consell de Govern no es
va debatre la definició d’àrea afin.
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El rector no accepta la proposta, ja que solament es va acordar
actualitzar i completar el catàleg d’àrees afins.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 1/2009. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 23 de desembre de 2008, amb les modificacions
següents:

. A la pàg. 10, segon paràgraf canviar “habilitats” per
“acreditats”.

. A la pàg, 19, 1r  paràgraf del punt 15 afegir a “cursos”,
“selectius”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del
següents membres de la comunitat universitària.

. Fuensanta Andreu Vaillo, catedràtica de la Facultat de Ciències
Matemàtiques, membre del Claustre i de la Comissió d’Estatuts.
. José Jimenez Blanco, excel·lent sociòleg i professor, que va ser el
primer degà de la Facultat d’Economia.
. Antonio Clemente Carrión, professor jubilat de la Facultat de Psicologia.
. Jorge Mora Bello, professor titular d’Escola Universitària de Fisioteràpia,
Departament de Fisioteràpia.

A continuació felicita la professora Martina Menguzzatto (departament
de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”, per haver estat
nomenada presidenta de l’Associació (Nacional) Científica d’Economia i
Direcció de l’Empresa (ACEDE); José Campos, degà de la Facultat de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per haver estat nomenat per a
col·laborar en la candidatura Madrid 2016 per als Jocs Olímpics, i Adela
Cortina Orts, per haver estat investida doctora honoris causa per la
Universitat Jaume I de Castelló.

Comunica que el passat dia 12 de gener la ministra de Ciència i
Tecnologia, acompanyada del secretari d’estat d’Universitats va fer una
visita a la Universitat on es va reunir amb els membres del Consell de
Govern i directors i directores de departaments i instituts per presentar
el Pla Universitat 2015.
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D’altra banda, demana als membres del Consell de Govern que revisen
els esborranys dels Estatuts de l’Estudiant i del Professorat perquè
lliuren els seus suggeriments i plantejaments.

Finalment informa que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de cooperació amb la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT i la
CAM, Caja Mediterráneo, per a l’ocupabilitat deles estudiants en
pràctiques programa UNECAM.

. Mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de València, i dins del
programa de cooperació educativa, s’han signat diversos convenis amb
diferents entitats.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica informa que hi ha
una sentència del Tribunal Superior de Justícia que cal executar, referida
al control horari del PDI. Respon a una demanda de la CGT basada en què
el sistema que es va aprovar en 1994 no ha estat derogat i, per tant,
caldrà tornar al sistema de control (signar classes i tutories) que hi havia
en aquell moment.

Punt 3.- Aprovació, si escau, dels plans d’estudi de les titulacions de
grau següents:
.Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
. Fisioteràpia.
. Psicologia.
. Biologia.
. Bioquímica i Biomedicina.
. Biotecnologia.
.Ciències Ambientals.
.Geografia i Medi Ambient.
. Història.
. Història de l’Art.
. Informació i Documentació.
. Educació Social.
. Filosofia.
. Pedagogia.
. Mestre en Educació Infantil.
. Mestre en Educació Primària.
. Comunicació Audiovisual.
. Periodisme.
. Farmàcia.
. Ciència i Tecnologia dels Aliments.
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. Nutrició Humana i Dietètica.

. Treball Social.

. Relacions Laborals i Recursos Humans

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Agraeix a
tots els òrgans i persones, participants en l’elaboració dels plans
d’estudis, el seu esforç i col·laboració, ja que òrgans com l’OPAL la
Unitat de la Igualtat, etc. han enriquit les propostes de grau. Igualment
agraeix l’Oficina de Plans d’Estudis i al Servei de Recursos Humans PDI
l’estudi de viabilitat, com també a la comissió assessora del rector i la
Junta Consultiva. Recorda que portem més d’un any treballant en els
plans d’estudi. La Junta Consultiva es va reunir fa dos dies i fa referència
a l’informe que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió.
Comunica que també es lliura als membres del Consell de Govern una
fitxa resum de cada proposta.

A continuació planteja el tractament del títol de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport. Informa que és viable i en demana l’aprovació.
Incrementa el nombre de places i s’adscriu a àrees de Ciències Socials i
Jurídiques.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallarés planteja dubtes respecte de l’adscripció i fa referència al
màster d’Educació Secundària sobre si els graduats estarien exempts.

El vicerector de Postgrau indica que hi ha eixa demanda, però haurà de
ser el Ministeri qui ho aclarisca.

La degana de la Facultat d’Economia fa una consideració general i
demana que conste que la Facultat demanà un pla de viabilitat conjunt
de tota la Universitat i no entèn que no es puga fer. Hi anuncia el seu vot
a favor, però amb aquesta puntualització, Opina que no és viable pla a
pla sinó que la responsabilitat ha de ser conjunta i també la viabilitat.

La vicerectora d’Estudis indica que l’ideal és tenir un pla de viabilitat
conjunt de graus i també de postgraus, però en aquests moments
encara no es tenen totes les propostes de grau. Es parteix del pla que hi
ha, del nombre de crèdits que hi ha i de les propostes. Demana
tranquil·litat, ja que no afectarà als recursos d’altres centres.
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El president de la Junta de PDI també opina que hauria d’haver-hi un pla
de viabilitat conjunt.

Dulce Contreras indica que la Facultat d’Economia demanà el pla conjunt
pel setembre de l’any passat. Indica que la Facultat no pot implantar el
pla d’estudis si no tenen capacitat de reducció.

Adoración Sánchez intervé de forma genèrica per a tots els plans.
Informa que hi ha una proposta d’introduir algunes matèries obligatòries
sobre la igualtat de gènere. Entèn que les CEPE han fet un esforç en
aquest sentit, però no es tracta d’introduir formació transversal, sinó
alguna assignatura de formació bàsica. Opina que és una bona
oportunidad perquè la Universitat de València lidere aquest procés.
Agraeix l’esforç que s’hi ha fet. Anuncia el seu vot a favor dels plans
d’estudi.

El degà de la Facultat de Dret indica que el tema de la igualtat, no només
de gènere és important. Proposa una matèria optativa per a tota la
Universitat. Això li sembla una bona solució, encara que no fa falta en els
plans on ja figure, però sí en la resta. Proposa delegar en el Vicerectorat
d’Estudis la redacció escaient.

La secretària general indica que el professor Javier Escribá va fer una
proposta en la Junta Consultiva que s’ha recollit en el darrer paràgraf de
l’informe de la Junta Consultiva i que resol el problema en el cas de plans
amb intensificacions.

Adoracion Sánchez esta d’acord i dóna suport a aquesta proposta.

La degana de la Facultat d’Economia indica que si es redueixen els
recursos en un 20% al canviar el nombre de crèdits de les titulacions,
hauria d’estudiar-se quin és el nombre d’estudiants. Se suposa que
l’ensenyament ha de ser igualitari i no pot haver-hi uns centres
masificats i altres no.

La vicerectora d’Estudis indica que atesa la proposta de pla d’estudis se
n’ha calculat la viabilitat i s’hi han fet els ajusts necessaris.

Maria Luisa Manzano està d’acord amb la intervenció de la degana de la
Facultat d’Economia.Opina que ens trobem en la mateixa situació que en
l’anterior reforma. Indica que el problema és el plantejament de cost
zero i que si s’han de reduir grups i demanar recursos econòmics, s’ha de
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fer bé. Opina que aquest procés, a nivell de qualitat, està condemnat al
fracàs.

Javier Pallarés també opina que cal un pla de viabilitat global, encara que
per falta de temps hi ha problemes, però és necessari.

La vicerectora d’Estudis indica que no pot haver-hi un pla de viabilitat
global perquè no es tenen totes les propostes de plans i cal avançar.
Comparteix el que s’ha dit respecte del cost zero, però la Conselleria,
que és la que autoritza la implantació demana un requísit: una
certificació on es diga que la implantació serà amb els recursos que
tenim.

Dulce Contreras indica que està clar que en centres grans com ara,
Economia i Dret, implantar plans d’estudi a cost zero és una fal·làcia. El
que s’aplicarà serà el mateix que hi ha però amb altre nom.

Javier Pallarés pregunta si les pràctiques obligatòries en empreses són
remunerades. Demana que es controle el compliment de l’horari i,
almenys, les dietes i el transport s’haurien de pagar.

El rector informa que tot està regulat en l’esborrany de l’Estatut de
l’Estudiant.

El vicerector de Postgrau proposa votació conjunta de tots els plans
d’estudi de grau, tret que hi haja alguna petició de votació separada.

Sent les 10’50 hores es produeix una irrupció violenta d’un grup de
persones de l’Assemblea antiBolonya, que interrompen la sessió del
Consell amb espentes i insults, inclús amb trencament de documentació
de treball del Consell, per la qual cosa el rector ajorna la sessió.

A les 13 hores es reanuda la sessió a la Sala de Juntes de l’Edifici de la
Nau i  continua el debat del punt 3r de l’ordre del dia.

La vicerectora d’Estudis fa esment de les observacions que planteja
l’informe de la Junta Consultiva explicant cadascun dels casos.

Pel que fa a aquells plans en els quals s’observa la manca d’una matèria
d’igualtat, es recull la proposta feta pel degà de la Facultat de Dret. Pel
que fa al pla d’estudis de Mestre en Educació Primària i atenent a
l’informe de la Junta Consultiva, proposa aprovar el pla, però indicant a
l’Escola que cal preparar una intensificació de 30 crèdits d’Educació
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Especial. Respecte a l’atenció als compromisos del Concordat amb la
Santa Seu, mitjançant el conveni corresponent, s’haurà de dissenyar un
mòdul de caràcter voluntari, que no formara part del pla d’estudis, que
permeta obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica.
Aquestes qüestions són acceptades.

Planteja que la Junta Consultiva no va fer l’informe del títol de grau de
Relacions Laborals i Recursos Humans i dels tres graus corresponents a
la Facultat de Farmàcia. Proposa retirar aquests tres títols, ja que s’hi
han presentat nombroses al·legacions i no hi ha hagut temps per fer-ne
l’informe. Quant al títol de Relacions Laborals i Recursos Humans, cedeix
la paraula Ernest Cano perquè informe sobre les modificacions que ha
plantejat la CEPE sobre la proposta inicial.

Ernest Cano informa que, pel que fa al nombre d’estudiants que
plantejaren incialment, proposen una modificació a l’alça de 300
estudianits d’entrada. Pel que fa a l’al·legació presentada pel
Departament de Comptabilitat, manifesta que ha estat contestada per la
CEPE i en el pla s’inclouran continguts de Comptabilitat. Informa que la
proposta es va aprovar en la Junta de Facultat amb només un vot en
contra.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia manifesta que el funcionament de les
CEPE ha estat molt correcte i, en general, s’han tingut en compte tots
els plantejaments.

El president de la Junta de PDI pregunta a la vicerectora d’Estudis a què
es deu el fet que a nivell d’estat es plantege un títol de grau de
Geografia i Ordenació del Territori i en la Universitat el títol s’anomene
de Geografia i Medi Ambient. Considera que això és contrari al
plantejament d’estudis comuns a Europa.

El degà de la Facultat de Geografia i Història respon fent referència al
Llibre Blanc que contemplava les dues possibilitats.

Se sotmet a votació l’aprovació dels plans d’estudis informats per la
Junta Consultiva, a més del de Relacions Laborals i Recursos Humans.

La vicerectora d’Estudis informa que inclou també la proposta del Centre
Florida Universitària de grau de Mestre en Educació Infantil, que és
coincident amb la que presenta l’Escola Universitària de Magisteri “Ausias
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March” i no n’ha rebut cap al·legació. A més es proposa oferir per a tots
els títols una matèria d’igualtat optativa de sis crèdits, que podrà ser
diferent en funció del títol.

La votació es fa a mà alçada i per 40 vots a favor, cap en contra i 1
abstenció es prenen els acords següents:

ACGUV 2/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport que s’adjunta com a annex”. Annex I

ACGUV 3/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Fisioteràpia que s’adjunta
com a annex”.Annex II.

ACGUV 4/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Psicologia que s’adjunta
com a annex”. Annex III.

ACGUV 5/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Biologia que s’adjunta com
a annex”. Annex IV.

ACGUV 6/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Bioquímica i Biomedicina
que s’adjunta com a annex”. Annex V.

ACGUV 7/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Biotecnologia que s’adjunta
com a annex”. Annex VI.

ACGUV 8/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Ciències Ambientals que
s’adjunta com a annex”. Annex VII.

ACGUV 9/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a obtenir
la titulació oficial de grau en Geografia i Medi Ambient
que s’adjunta com a annex”. Annex VIII.

ACGUV 10/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Història que
s’adjunta com a annex”. Annex IX.
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ACGUV 11/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Història de l’Art
que s’adjunta com a annex”. Annex X.

ACGUV 12/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Informació i
Documentació que s’adjunta com a annex”. Annex XI

ACGUV 13/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Educació Social
que s’adjunta com a annex”. Annex XII.

ACGUV 14/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Filosofia que
s’adjunta com a annex”. Annex XIII.

ACGUV 15/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Pedagogia que
s’adjunta com a annex”. Annex XIV.

ACGUV 16/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau de Mestre en Educació
Infantil que s’adjunta com a annex”. Annex XV.

ACGUV 17/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau de Mestre en Educació
Primària que s’adjunta com a annex”. Annex XVI.

ACGUV 18/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Comunicació
Audiovisual que s’adjunta com a annex”. Annex XVII.

ACGUV 19/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Periodisme que
s’adjunta com a annex”. Annex XVIII.

ACGUV 20/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Treball Social que
s’adjunta com a annex”. Annex XIX.

ACGUV 21/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau en Relacions Laborals
i Recursos Humans, que s’adjunta com a annex”. Annex
XX.
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ACGUV 22/2009. “Aprovar el pla d’estudis per a
obtenir la titulació oficial de grau de Mestre en Educació
Infantil del Centre Florida Universitaria, que s’adjunta
com a annex”. Annex XXI.

Punt 4. Aprovació, si escau, de títols oficials de màster universitari als
efectes de sol·licitud de verificació pel procediment general.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
totes les propostes han estat sotmeses a una triple supervisió per
l’Oficina de Plans d’Estudis, el Servei General de Postgrau i la Comissió
Assessora. Només s’han presentat al·legacions a dos màsters:

. Intervenció psicològica en àmbits socials, respecte del nom del màster
proposat inicialment. S’ha tornat a perfilar el nom per tal d’atendre
l’al·legació.

. Màster de Secundària. S’hi han rebut moltes al·legacions i s’han atès
algunes, tenint en compte dos criteris:

- No modificar les competències del màster, i
- No introduir especialitzacions dins de l’àmbit específic de cada

especialitat.

Algunes no han estat admeses, com les relatives als criteris d’accés al
màster, i les que inroduïen un detall excessiu. Afegeix que el tema de
l’accés al màster és complicat, ja que no hi ha catàleg de títols i caldrà
estudiar quins títols donen accés a cadascuna de les especialitats.

Agraeix el treball de totes les persones que han col·laborat en aquesta
tasca, especialment el Servei General de Postgrau i la Comissió de
Postgrau.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret considera que no hauria d’haver-hi dos
màsters, la denominació dels quals comença igual: Drets Humans. Hauria
d’haver estat un únic màster, i demana al vicerector de Postgrau que
intente les gestions perquè alguns dels proponents canvie l’ordre en el
nom, per tal d’evitar confusió en els estudiants.

El degà de la Facultat de Física aclareix que la Facultat havia presentat
al·legació al màster de Secundària pels requísits d’accés que apareixen
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en l’especialitat de Física i Química, ja que s’exigeix haver cursat nou
crèdits de Física i nou de Química, i en el pla d’estudis de grau en Física
es contemplen només sis crèdits de Química.

El director del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya manifesta
que entén la complexitat d’aquest màster, però hi ha contradicció en
l’exigència d’accés a l’especialitat de Llengues i les altres. Demana que el
nivell d’exigència siga el corresponent a un C2.

El vicerector de Postgrau respon al degà de la Facultat de Dret que
intentarà la gestió, però no confia en el resultat. Pel que fa a la
intervenció del degà de la Facultat de Física fa esment al desnivell que
s’observa en la formació de Física i Química, i també en el cas de Biologia
i Geologia.

Pel que fa al requísit d’accés a les especialitats de llengues estrangeres,
aclareix que en general no cal ser graduat en la llengua corresponent,
sinó demostrar formació suficient, a nivell universitari, de l’especialitat.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” i pel que
fa  a la intervenció del degà de la Facultat de Física explicita que el
decret parla de tenir la formació equivalent a una assignatura de nou
crèdits, no tenir una assignatura de nou crèdits. Considera que cal tenir
un nivell mínim, però que siga realista.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, encara
que va votar a favor de la proposta en la Comissió de Postgrau,
considera que hi ha diferència de tractament en l’accés al màster. En
totes les especialitats es demana formació universitària en la matèria
que corresponga, però en el cas de les Filologies es demana acreditació
de nivell B2.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots,a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 23/2009. “Aprovar els plans d’estudis per a
obtenir les titulacions oficials de màster universitari, als
efectes de sol·licitud de verificació pel procediment
general, que s’adjunten com a annex”. Annex XXII.
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Punt 5.Torn obert de paraules.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” demana
que es lliure als membres de les CEPE l’agraïment i la felicitació del
Consell de Govern pel seu treball.

El director de l’ETSE manifesta que, possiblement, aquest serà el darrer
Consell de Govern al que assistirà, ja que estan molt properes les
eleccions a director d’Escola.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, en nom del Consell
de  Direcció i del Consell de Govern, li agraeix la tasca duta a terme com
a degà de la Facultat de Fisica i com a director de l’ETSE, ja que ha estat
una persona amb la qual sempre s’ha pogut comptar i lloa el seu tarannà
institucional.

El degà de la Facultat de Física pregunta per les reunions informatives
per a centres de secundària que es va programar des d’entitats privades.
Sembla que també hi va assistir la Universitat, però només podia
informar d’aquelles titulacions que no tenen les universitats privades.
Considera que la Universitat té una entitat suficient per a tenir major
protagonisme.

La vicerectora d’Estudis aclareix que ho organitzen les universitats
privades, però la Universitat de València també hi vol estar.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat afegeix que això ja fa
anys que està passant. La Universitat també organitza les seues pròpies
xarrades informatives i s’estan preparant reunions conjuntes de les
universitats públiques.

Dulce Contreras manifesta que no es pot acceptar el fet que es puga
informar d’unes titulacions i d’altres no.

El degà de la Facultat de Dret considera que, si cal continuar endavant,
no es pot acceptar el fet de marginar la Universitat. Pel que fa als
incidents d’aquest matí, considera que cal donar publicitat del que ha
passat, ja que hi ha persones de la Universitat que ho veuen d’una forma
idíl·lica, com si fóra el Maig del 68, quan en realitat és un grup violent i
agressiu.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, pel que fa
a les reunions de les entitats privades, manifesta que hi han participat
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per parlar de les filologies, i en comunicació han participat com a
professors. No està d’acord en la manera com es fa i en les condicions
que imposen.

El degà de la Facultat de Geografia i Història manifesta l’agraïment de la
Facultat a totes les persones que han participat en el procés per la
verificació dels títols de grau i de postgrau, ja que ha estat un procés
complicat amb tensions internes i externes.

Respecte als incidents d’avui, considera que no es pot assumir el que ha
passat, però ens ha caracteritzat la calma i la serenitat. Opina que fa
falta un posicionament  dur i crític del Consell de Govern davant els fets.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
14’15 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


