
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 28 DE JULIOL DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
de Juliol 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 juny de 2011. 
 
2. Informe del rector 
  
3. Aprovació, si escau, de lʼAcord per tal dʼelevar lʼexpedient de creació de la 

Facultat de Veterinària al Consell Social i a la Generalitat Valenciana.  
 
4. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni dʼadscripció del Centre 

Universitari EDEM per impartir el grau dʼADE. 
 
5. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del pla dʼestudis dʼADE i 

proposta dels representants de la Universitat de València en la Comissió de 
modificació. 

 
6. Aprovació, si escau, de cursos dʼextensió universitària, 2011/2012. 
 
7. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió. 
 
8. Aprovació, si escau, de memòria de verificació del màster univ. en Medicina. 
 
9. Nomenament, si escau, de membres de CEPE de màsters. 
 
10. Aprovació, si escau, de propostes de màsters. 
 
11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2010/2011. 
 
12. Informe sobre comissions de serveis. 
 
13. Autorització, si escau, de contractació i pròrrogues com a professors 

emèrits.     
 
14. Aprovació, si escau, dʼacord sobre implantació de tutories virtuals i gestió 

de la dedicació docent del PDI. 
 
15. Autorització, si escau, per a la contractació de professors visitants. 
 
16. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió acadèmica del curs 

2011/2012. 
 
17. Aprovació, si escau, del programa dʼajuda dʼesportistes dʼalt n ivell i èlit 

universitaris, curs 2011/2012. 
 
18. Informe sobre apertura de les biblioteques de la Universitat de València 

durant el mes dʼagost. 
 
19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
20. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència de patent. 
 



21. Aprovació, si escau, del Protocol per a la sol·licitud de prolongació de la vida 
laboral del personal dʼadministració i serveis de la Universitat de València. 

 
22. Informe sobre modificació dels preus públics del Reglament dʼexecució 

pressupostària, 2011.  
 
23. Modificacions pressupostàries.  
 
24. Torn obert de paraules.  
 
 

València, 22 de juliol de 2011 
Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 
 
 

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


