REGLAMENT DE LA MEDALLA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
====================================================
ARTICLE 1: La medalla de la Universitat de València és una distinció
honorífica que es podrà atorgar a persones físiques, corporacions i entitats,
per raó de llurs mèrits o dels rellevants serveis prestats a la nostra
Universitat.
La medalla de la Universitat de València és circular i de bronze, amb un
diàmetre de 70 milímetres, i s'ajustarà a allò que disposa el punt 3 de
l'article 12é dels Estatuts.
ARTICLE 2: La medalla serà concedida per la Junta de Govern a proposta
del rector o de la Junta d’una o més Facultats o Escoles Universitàries de la
Universitat.
Tret de casos excepcionals, la Junta de Govern no podrà concedir més d’una
medalla a proposta del mateix Centre en un període de tres anys ni mès de
dues medalles per curs acadèmic. Les excepcionalitats seran acordades per
la Junta de Govern, a proposta del rector.
ARTICLE 3: Les propostes presentades pels centres requeriràn l’acord de la
majoria absoluta de la Junta del Centre respectiu.
La certificaciò d’aquest acord s’adjuntarà a l’expedient corresponent.
ARTICLE 4: Les propostes de medalla rebudes per la Junta de Govern cada
curs acadèmic, seràn estudiades per aquesta en l’última sessió del curs.
Totes les propostes s’acompayaran necessariàment d’un expedient on
s’acrediten suficientment els motius i la conveniència de la concessió.
En el cas de persones físiques s’adjuntarà també a la proposta un
“curriculum vitae” detallat.
ARTICLE 5: El rector estendrà un diploma acreditatiu de la concessió de la
medalla.
El secretari general de la Universitat portarà un llibre-registre de la
concessió de medalles.
ARTICLE 6: Els distingits amb aquesta medalla tindran lloc reservat i
preferent en els actes academics solemnes que celebre la Universitat de
València.
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