
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 1 DE FBRER DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 1 
de FEBRER de 2012, 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:  
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern 20 de desembre de 2011 
i de 17 de gener de 2012. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Designació de representat en el Consell Valencià dʼUniversitats i de Formació 
Superior. 
 
4. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de plans dʼestudi de  
màsters. 
 
5. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació de plans 
dʼestudi de màsters. 
 
6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màsters. 
 
7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
8. Contractació, si escau, de professor visitant al departament dʼAnàlisi 
Econòmica. 
 
9.  Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
10. Informe, si escau, sobre convocatòries  de  llicències per any sabàtic, 
corresponent al curs 2012/2013. 
 
11. Aprovació, si escau, de modificacions de plans dʼestudi de grau. 
 
12. Aprovació, si escau, de propostes de premis extraordinaris de grau. 
 
13. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
14. Aprovació, si escau, dʼun curs dʼextensió universitària. 
 
15. Convocatòria per a eleccions estudiants claustrals. 
 
16. Modificació, si escau, de la delegació del Consell de Govern en Junta 
Electoral, sobre adscripcions censals de lʼERI Lectura. 
 
17. Presentació de lʼinforme elaborat per la comissió de la Universitat de 
València, per  a lʼestudi del Cabanyal-Canyamelar. 
 
18. Reconeixement, si escau, de la iniciativa empresarial “IMEGEN, S.L” com a 
spin-off de la Universitat de València. 
 
19. Aprovació, si escau, del Protocol dʼactuació enfront de lʼassetjament sexual i 
de lʼassetjament per raó del sexe en lʼàmbit de la Universitat de València. 



 
20. Reconeixement com a Museu Universitari, si escau, del Museu de Geologia 
de la Universitat de València. 
 
21. Modificacions pressupostàries 
 
22. Torn obert de paraules. 
 

València, 26 de gener de 2012. 
 

Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 

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


