
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 5 DʼABRIL DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 5 
dʼabril de 2011, a les 9 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 de lʼ1 de març de 2011. 
 
2. Informe del rector 
  
3. Elecció dʼestudiant per a la Fundació General de la UVEG.  
 
4. Concessió, si escau, de la Medalla de la UVEG a  Andreu Alfaro. 
 
5.  Constitució, si escau, de la Comissió Econòmica. 
 
6. Transformació, confirmació i/o amortització de places vacants. 
 
7. Aprovació, si escau, de lʼampliació de plantilla de professorat (dotació de 

places/promoció), curs 2011/2012.  
 
8. Aprovació, si escau, sobre sol·licituds de dotació de places per a 

lʼestabilització de professors associats a temps parcial. 
 
9. Informe al voltant de la proposta del rector de reforma dʼEstatuts i presa 

dʼacord sobre el termini dʼactuació de la Comissió dʼEstatuts. 
 
10. Aprovació, si escau, de modificació de proposta de premi extraordinari. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta de límit dʼaccés als estudis de grau i de 

segon cicle, per al curs acadèmic 2011/2012.  
 
12. Aprovació, si escau, de programes de dobles titulacions: Sociologia-CC. 

Polítiques i de lʼAdministració i Telecomunicació. 
 
13. Aprovació, si escau, dʼOferta dʼestudis propis de postgrau i dʼespecialització 

per al curs 2011/2012. 
 
14. Aprovació, si escau, de Reglament de règim intern del Servei de 

Biblioteques i Documentació. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
17. Modificacions pressupostàries.  
 
18. Torn obert de paraules.  
 

Vlència, 29 de març de 2011. 
 

Vist i plau 
El rector        La secretària general 

 
 



------------------- 
 
 
 
 
NOTA: La documentació  es trobà al web de la Secretària General, tret del punt 
13 que es troba a la direcció següent:  
http://aulavirtual.uv.es/dotlrn/clubs/npepostgrau/file-storage/index?  
Comissió Estudis Postgrau (25-03-11) Punto 3. 
 
 
 
	  


