
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 27 DE SETEMBRE DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 27 
de Setembre de 2011, 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 del 28 de juliol de 2011. 
 
2. Informe del rector 
  
3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa per la Universitat de 

València.  
 
4. Nomenament, si escau, de professorat honorari. 
 
5. Aprovació, si escau, de criteris per a lʼelaboració de lʼoferta del proper curs 

acadèmic 2012/2013 
 
6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster curs 2008/2009. 
 
7. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció dʼÒrgan Responsable de Màster. 
 
8. Aprovació, si escau, de noves propostes dʼestudis propis de postgrau i 

especialització, curs 2011/2012. 
 
9. Nomenament, si escau, de comissions elaboradores de plans dʼestudi (CEPE) 

de títols oficials de màster. 
 
10. Aprovació, si escau, de lʼestratègia institucional de sostenibilitat, projecte 

Campus Sostenible.   
 
11. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de Sostenibilitat. 
 
12. Aprovació, si escau, del reglament regulador del procediment per al canvi 

dʼàrea de coneixemnt del PDI de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de la carrera 

docent del professorat de la UVEG (promoció). 
 
14. Aprovació, si escau, de sol·licitud canvi dʼàrea de coneixement de Física 

Aplicada a Física de la Terra. 
 
15. Adaptació, si escau, de lʼart. 36.1 apartats a) i b) dels Estatuts de la UVEG a 

la LOMLOU. 
 
16. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió. 
 
17.  Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
18. Aprovació, si escau, del programa UVcicles, conveni i bases de la 

convocatòria. 
 
19. Autorització, si escau, per a lʼobra dʼemergència per a intervencions 

constructives en la coberta de lʼedifici històric La Nau. 
 



20. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni amb lʼempresa 
Lifesequencing, S.L. per col·laborar en la prestació de serveis de 
seqüenciació. 

 
21. Nomenament, si escau, de professors per formar part del Consell Editorial 

de la Universitat de València. 
 
22. Torn obert de paraules.  
 
 

València, 21 de setembre de 2011. 
 
 

Vist i plau 
El rector  
PO 
 
 
El vicerrector dʼEconomia     La secretària general 
 

------------------- 
 
 
 
 
NOTA: La documentació  es trobà al web de la Secretària General. 
 
	  


