
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 DE FBRER DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
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 dʼ1 de febrer de 2012. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Presa dʼacords, si escau, al voltant de la presentació del dictamen de la 
Comissió dʼEstatuts sobre proposta de reforma dʼEstatuts i sobre la seua 
defensa en el Claustre. 
 
4. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del Reglament de matrícula 
per a estudis de grau de la Universitat de València. 
 
5. Aprovació, si escau, de proposta de Reglament per a lʼadjudicació de premis 
extraordinaris en estudis de grau de la Universitat de València. 
 
6. Aprovació, si escau de la proposta de modificació de criteris per a la 
matrícula en els estudis que estan en procès dʼextinció. 
 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de límit dʼaccés a estudis de grau i segon 
cicle, per al curs 2012/2013. 
 
8. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
9. Informe sobre sol·licitud de canvi dʼàrea de coneixement del professor García 
Marsilla. 
 
10. Aprovació, si escau, de lʼOferta de Curs Acadèmic 2012/2013. 
 
11. Aprovació, si escau, de la modificació dels criteris per atendre les situacions 
conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 2012/2013. 
 
12. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació de plans 
dʼestudi de màsters. 
 
13. Aprovació, si escau, de modificació del Reglament de dipòsit, avaluació i 
defensa de la tesi doctoral. 
 
14. Aprovació, si escau, de la supressió dels ensenyaments del màster 
dʼAdvocacia. 
 
15. Aprovació, si escau, del protocol dʼactuació enfront lʼassetjament sexual i 
lʼassetjament per raó de sexe en lʼàmbit de la Universitat de València. 
 
16. Aprovació, si escau, de la proposta de manteniment de la subscripció dels 
paquets de revistes ALIC i Taylor&Francis pel SIB. 
 
17. Informe sobre modificació 1/2012 de RLT de PAS. 
 



18. Modificació, si escau, de lʼaddenda al calendari general, 2012 
 
19. Aprovació, si escau, de modificació de Reglament de règim intern de la 
Facultat de Magisteri. 
 
19.bis. Aprovació, si escau, de proposta de Criteris de participació de la 
Universitat de València en les convocatòries dʼajudes per a enfortir la capacitat 
dels grups dʼinvestigació mitjançant la incorporació de doctors. 
 
20. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la partida 
pressupostària de laboratoris docents, 2012. 
 
21. Modificacions pressupostàries 
 
22. Torn obert de paraules. 
 
 
 

València, 23 de febrer de 2012. 
 

Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 

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


