
 

 
 

 

Per indicació del rector, us convoquem a la sessió número 3/2016 del Consell de Govern, que 

tindrà lloc el proper dia 17 de març de 2016, 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 2/ 2016, de 24 de febrer de 2016. D01 

2. Informe del rector 

3. Assumptes generals i de tràmit 

3.1  Aprovació, si escau, de modificacions pressupostàries. D02 

3.2 Informe i aprovació, si escau de la proposta d'adjudicació de retribucions addicionals 

del professorat (sistema autonòmic 2015) regulades pel Decret 174/2002, de 15 

d'octubre, del Govern Valencià. D03 

4. Normativa 

4.1 Aprovació, si escau, de la Normativa d’estudis propis de postgrau i formació 

continuada. D04 

4.2 Aprovació, si escau, de la Normativa sobre premis extraordinaris de doctorat a la 

Universitat Jaume I. D05 

4.3 Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa sobre distincions de la 

Universitat Jaume I. D06 

5. Estudis i Professorat 

5.1 Aprovació, si escau, de les Directrius generals pròpies per a l'elaboració de plans 

d'estudis oficials de grau. D07 

5.2 Aprovació, si escau, de la proposta de l'oferta acadèmica de graus i màsters oficials 

del curs 2016/2017. D08 

5.3 Aprovació , si escau, dels Criteris per a la regulació de les convocatòries de places de 

professorat contractat doctor i de professorat pertanyent als cossos docents 

universitaris a la Universitat Jaume I. D09 

5.4 Informe sobre l'avaluació de l'activitat docent del curs acadèmic 2014/2015. 

5.5 Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de llicències superiors a 3 mesos. 

D10 

6. Torn obert de paraules 

 

José Luis Blasco Díaz 



 

 
 

 

Secretari general 

 

Castelló de la Plana, 16 de febrer de 2016 


