
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 DE JUNY DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
de Juny 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 24 de maig de 2011. 
 
2. Informe del rector 
  
3. Obres dʼemergència en lʼedifici de la Nau.  
 
4. Estudi i aprovació, si escau, de propostes dʼactivitats de reconeixement de 

crèdits per participació en el marc dels estudis de grau, curs 2011/2012. 
 
5.  Estudi i aprovació, si escau, de lʼoferta específica de lliure elecció per al curs 

2011/2012. 
 
6. Estudi i aprovació, si escau, de procediment dʼextinció de diferents plans 

dʼestudi no transformats. 
 
7. Estudi i aprovació, si escau, dʼuna convocatòria extraordinària per a 

estudiants de plans dʼestudi en procés dʼextinció. 
 
8. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de màsters oficials. 
 
9. Aprovació, si escau, de noves propostes de màster. 
 
10. Aprovació, si escau, de canvi dʼòrgan responsable del màster universitari en 

Màrqueting i Investigació de Mercats. 
 
11. Participació, si escau, de la UVEG en lʼAssociació Científica INBAM 

(International Network of Business and management) com a soci fundacional. 
 
12. Aprovació, si escau, de llicències dʼexplotació i de declaració sobre patents. 
 
13. Participació, si escau, de la UVEG en el consorci V.L.C Campus. 
 
14. Aprovació, si escau, de les assignatures de lliure elecció del programa 

Formació a la Carta, 2011/2012. 
 
15. Aprovació, si escau, del Projecte de lʼEspai de Formació La Nau dels 

Estudiants i Estudiantes, edició 2011 i reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. 

 
16. Informe sobre la modificació 2/2011 de RLT de personal dʼadministració i 

serveis. 
 
17. Aprovació, si escau, dʼoferta dʼocupació pública, 2011. 
 
18. Aprovació, si escau, dʼacord sobre convocatòria de promoció interna 

vinculada a lʼoferta dʼocupació. 
 
19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 



 
20. Modificació, si escau, del RRI de lʼEscola Universitària de Magisteri “Ausiàs 

March”. 
 
21. Informe sobre els preus públics del curs 2011/2012 dels col·legis majors 

propis de la Universitat de València.  
 
22. Modificacions pressupostàries.  
 
23. Torn obert de paraules.  
 

València, 21 de juny de 2011 
Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 
 

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


