
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 10 DE MARÇ DE 2022 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, del Consell de Govern que tindrà 
lloc el proper 10 DE MARÇ de 2022, DIJOUS a les 10’30 hores, d’acord amb 
l’ordre del dia següent:  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern  d’1 de Febrer de 
2022. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de l'oferta d'estudis de Grau i Màster del curs 2022-
2023. 
 
4.  Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball del PDI. 
 
5.  Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d'efectius i 
de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2022 relativa a places de personal 
docent i investigador. 
 
6.  Aprovació, si escau, dels "Criteris per al desenvolupament de la carrera 
docent del PDI de la Universitat de València per al curs 2022-2023". 
 
7. Aprovació, si escau dels "Criteris per a atendre les situacions 
conjunturals de plantilla durant el curs 2022-2023. Criteris de reducció de 
la docència". 
 
8. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d'una plaça de 
professorat contractat doctor, adscrita a l'àrea de Mètodes d'Investigació i 
Diagnòstic en Educació (promoció curs 2021-2022). 
 
9.  Aprovació, si escau, de l'adscripció de places per a l'estabilització de 
personal investigador del Programa Ramón y Cajal i altres programes 
d’excel·lència, amb el certificat I3, amb càrrec a l'OPO 2019. 
 
10. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de tres places 
de Professorat Titular d’Universitat i una plaça de Professorat Contractat 
Doctor, per a l’estabilització de personal investigador del “Programa 
Ramón y Cajal” i altres programes d’excel·lència, amb certificat I3, amb 
càrrec a l’OPO 2019. 
 
11. Aprovació, si escau, de la convocatòria per al reconeixement de les 
retribucions addicionals del professorat. (Complement Autonòmic 2022). 
 
12. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació de 
MU en Advocacia–MU en Dret de l’empresa - Assessoria mercantil, laboral 
i fiscal. 



12 bis. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del MU en 
Especialització en Intervenció Logopèdica. 
 
13. Aprovació, si escau, de l’oferta de Títols Propis per al curs 2022-2023. 
 
14. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic de la 
Universitat de València per al curs 2022-23. 
 
15. Aprovació, si escau, de la proposta de places d’accés a les titulacions 
de grau i de màster per al curs 2022-23. 
 
16. Aprovació, si escau, de modificació de la denominació de “l’Institut 
Universitari d’Estudis de la Dona” per “Institut Universitari d’Estudis de les 
Dones”. 
 
17. Aprovació, si escau, de contractes de llicencia de drets d’ús i 
explotació. 
 
18. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
19. Torn obert de paraules. 
 
 
 
 

València, 4 de març de 2022 
 

Vist i plau, 
La rectora en funcions          La secretària general en funcions 

------------------- 
 
NOTA.- La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València, a la 
comunitat de Consell de Govern. 


