
 

 

Per indicació del rector, us convoquem a la sessió número 10/2015 del Consell de 

Govern, que tindrà lloc el proper dia 29 d’octubre de 2015, a les 9:00 hores en primera 

convocatòria i a les 9:30 hores en segona, a la Sala de Juntes de l’edifici del Rectorat 

del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió número 9/ 2015, de 5 d’octubre de 2015. 

D01 

2. Informe del rector 

 

3. Assumptes generals i de tràmit 

3.1 Aprovació, si escau, de modificacions pressupostàries. D02 

3.2 Aprovació, si escau, de Calendaris Electorals. D03 

3.3 Informe sobre la posada en marxa del Portal de Transparència de l’UJI. D04 

3.4 Informe sobre els condicionants econòmics per a la confecció del pressupost 

de 2016. D05 

 

4. Organització i Nomenaments 

4.1 Aprovació, si escau, de la modificació de la representació de l'estudiantat en 

la Comissió Assessora de la Unitat d'Igualtat. D06 

 

5. Estudis i Professorat 
5.1 Informe i aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del Grau en 
Medicina D07 
5.2 Informe i aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del Màster 
universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació. D08 
5.3 Informe d'execució del Pla d'Ordenació Docent del curs 2014/2015. D09 

5.4 Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de llicències superiors a 3 

mesos. D10 

5.5 Informe de matrícula de grau i màster del curs 2015/16. D11 

 

6. Normativa 

6.1 Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l'Institut Universitari 

de Materials Avançats (INAM). D12 

6.2 Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de Càtedres i Aules 

d’Empresa. D13 

6.3 Aprovació, si escau, de la Normativa de Premis Extraordinaris en els estudis 

de grau de la Universitat Jaume I. D14 

 

7. Torn obert de paraules 

 

José Luis Blasco Díaz 

Secretari general 

 

Castelló de la Plana, 20 d’octubre de 2015 

 


