
 

 
 

 

Per indicació del rector, us convoquem a la sessió número 1/2016 del Consell de 

Govern, que tindrà lloc el proper dia 28 de gener 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 12/ 2015, de 14 de desembre 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 Escrit de la FCS sobre pràctiques clíniques externes UJI. D04 

3.4 Aprovació, si escau, de la pròrroga per al 2016 de les Línies bàsiques per al 

segon Programa de Millora de la Productivitat dels Serveis en la Universitat 

Jaume I (2005/2008). D05 

 

4. Normativa 

4.1 Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament d’Administració 

Electrònica. D06 

4.2 Aprovació, si escau, del Reglament de funcionament i ús de la sala de 

dissecció i l'osteoteca de la Universitat Jaume I. D07 

4.3 Aprovació, si escau, de la proposta de Normativa sobre el seguiment de 

l’activitat docent impartida a la Universitat Jaume I. D08 

 

5. Estudis i Professorat 

5.1 Aprovació, si escau, de la proposta de criteris per a l’ordenació acadèmica i 

el finançament dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I per al curs 

2016-2017. D09 



 

 
 

 

5.2 Aprovació, si escau, de la proposta del calendari acadèmic del curs 2016/17. 

D10 

5.3 Aprovació, si escau, de la proposta de Documentació per a l'organització del 

curs 2016/17. D11 

5.4 Aprovació, si escau, de la proposta de límits d'admissió de graus i màsters 

oficials per al curs 2016/17. D12 

5.5 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. D13 

5.6 Aprovació, si escau, de la proposta d'Oferta d'Ocupació Pública de personal 

docent i investigador per a l'any 2016. D14 

5.7 Aprovació, si escau, de la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant 

doctor a l'àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica, del seu perfil docent i 

investigador i requisits, i de la corresponent modificació en la RLT de PDI. D15 

5.8 Aprovació, si escau, de la proposta de barem específic del departament de 

Dret Públic per als concursos de professorat associat. D16 

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

mesos. D17 

5.10 Informació sobre el professorat extern dels màsters oficials del curs 2015-

2016. D18 

 

6. Investigació i Doctorat  

6.1 Aprovació, si escau, del Pla de promoció de la investigació de la Universitat 

Jaume I per a l'any 2016. D19 

6.2 Aprovació, si escau, del procediment per a la presentació, autorització, 

defensa i publicació de tesis doctorals subjectes a tractament de confidencialitat. 

D20 

 

7. Torn obert de paraules 



 

 
 

 

 

José Luis Blasco Díaz 

Secretari general 

 

Castelló de la Plana, 19 de gener de 2016 


