CONSELL DE GOVERN

Tipus d’òrgan

Òrgans de Govern i de representació de les universitats
publiques.
Òrgans d’àmbit general col·legiats.
És l’òrgan de govern de la Universitat-

Normes que el
regulen
Composició UPV

LOU. Art. 15
Estatuts UPV. Arts. 34.1; 43 a 46
•
•
•

Rector, secretari general i gerent.
Tres representants del Consell Social que no
pertanguen a la comunitat universitària.
Cinquanta membres, dels quals:
1) Quinze designats pel rector, entre els quals
s’integren els vicerectors.
2) Vint representants del Claustre, distribuïts de la
manera següent:
- Professorat funcionari doctors: 10
- Altre personal docent i investigador: 4
- Alumnat: 4
- Personal d’administració i serveis: 2
3) Sis directors d’escola o degans de facultat,
entre els quals es troba el coordinador
4) Sis directors de departament, entre els quals es
troba el coordinador.
5) Tres directors d’institut universitari
d’investigació, entre els quals es troba el
coordinador.
Els representants esmentats en els apartats 2) a 5)
han de ser elegits pels seus parells.

Funcions

•

Establir les línies estratègiques i programàtiques de
la Universitat, com també les directrius i els
procediments per a aplicar-les, en els àmbits
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

d’organització dels ensenyaments, investigació,
recursos humans i econòmics, i elaboració dels
pressupostos
Proposar la creació, modificació i supressió
d’escoles i facultats i instituts universitaris
d’investigació.
Acordar la creació, modificació i supressió dels
departaments i els altres centres o estructures,
distints de facultats i escoles.
Assistir el rector i col·laborar amb els altres òrgans
de govern de la Universitat Politècnica de València
en l’exercici de les funcions que els són pròpies.
Elaborar i aprovar la resta de normes de
desplegament d’aquests Estatuts.
Aprovar i modificar els plans d’estudi conduents a
obtenir un títol oficial.
Aprovar els programes d’activitats acadèmiques en
els aspectes generals i supervisar-ne el
desenvolupament.
Establir els criteris i procediments per a la
implantació i el reconeixement d’estudis.
Aprovar els plans d’investigació, desenvolupament i
innovació de la Universitat.
Establir la política de selecció, avaluació, promoció i
retribucions del personal docent i investigador i del
personal d’administració i serveis, a proposta del
rector.
Establir el sistema objectiu d’avaluació dels
resultats de les activitats docents i investigadores
de les diferents estructures i dels seus membres.
Vetlar per l’eficàcia de la docència, la investigació i
la gestió a la Universitat, per les condicions de
treball i de convivència de tots els universitaris i per
la funció de servei públic. Vetlar perquè les diverses
estructures que integren la Universitat complisquen
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•

•

Funcionament

les funcions que els són pròpies i coordinar-ne
l’actuació.
Establir la normativa relativa a la reducció de la
dedicació al lloc de treball habitual per l’exercici
d’òrgans unipersonals de la Universitat.
Elaborar i aprovar-ne el reglament de
funcionament.

Regulat pel reglament, aprovat per acord del Consell
de Govern de 2 de març de 2006.
Convocatòria i ordre del dia: rector
Sesions: mínim, una cada tres mesos.
Possibilitat de creació de comissions amb caràcter
assessor.
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