
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 27 DE MARÇ DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 27 
de MARÇ 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 de 28 de febrer de 2012. 
 
2. Informe del rector.  
 
3.  Aprovació, si escau, del Barem per a la valoració de la memòria anual 
dʼinvestigació i distribució de lʼajuda a la investigació. 
 
4. Aprovació, si escau, de lʼobertura dʼexpedient per a la modificació del nom de 
lʼInstitut Universitari dʼInvestigació en Economia Social i Cooperativa 
(IUDESCOOP). 
 
5. Aprovació, si escau, del contracte de llicència dels dret dʼús i explotació de la 
patent “Motion detection system and method”. 
 
6. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de cessió de patent. 
 
7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
8. Aprovació, si escau, de lʼoferta acadèmica dʼestudis oficials de postgrau del 
curs 2012/2013. 
 
9. Aprovació, si escau, de lʼoferta dʼestudis propis de postgrau i 
dʼespecialització del curs 2012/2013. 
 
10. Aprovació, si escau, de modificacions de les memòries de verificació de 
plans dʼestudi de màster. 
 
11. Nomenament, si escau, de membres de CEPE de màster. 
 
12. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
13. Modificació, si escau, del Reglament sobre admissió dʼestudiants i 
estudiantes amb estudis universitaris oficials parcials. 
 
14. Modificació, si escau, del calendari acadèmic del curs 2011/2012. 
 
15. Derogació, si escau, dels Criteris de la Universitat de València per a la 
incorporació dels titulats i titulades als nous graus resultants de lʼadaptació a 
lʼEEES del sistema educatiu universitari oficial. 
 
16. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de la carrera 
docent del personal docent i investigador del proper curs acadèmic 2012/2013. 
 
17. Aprovació, si escau, de revisió de plantilla del curs acadèmic 2012/2013. 
 
18. Obres dʼemergència en la Facultat de Psicologia. 
          …./…. 



…../….. 
 
19. Informe sobre modificació 1/2012 de RLT de PAS. 
 
20. Modificacions pressupostàries. 
 
21. Torn obert de paraules. 
 

València, 22 de març de 2012. 
 

Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 
 
 

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


