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1. Reforçar la política de beques i fomentar la participació de l'estudiantat. 

2. Fomentar l'associacionisme tant en programes específics com transversals a tots els centres.

3. Augmentar el reconeixement de les nostres titulades i titulats per tal d'afavorir la inserció laboral.

4. Crear la casa de l'estudiantat, destinada a oferir serveis a l'estudiantat i gestionada pel mateix 
estudiantat.

1. Persones

5. Revisió de la plantilla per adequar-la a les necessitats actuals amb la introducció del teletreball i la 
reclassificació de llocs de treball, en els casos en què s'estan realitzant funcions que corresponen a un 
lloc superior.

6. Impuls de les mesures de conciliació i recuperació d'ajudes socials.

7. Potenciació dels programes de mobilitat i formació específica adaptada als llocs de treball per a 
millorar les competències laborals.

8. Flexibilització dels instruments de control i simplificació dels indicadors de mesura del treball, 
apostant per un model de gestió des de la confiança en les persones.

9. Simplificar els processos de gestió docent.

10. Establir un sistema d'incentius per al PDI amb dedicació inicial de 32 crèdits.

11. Millorar el reconeixement de la productivitat investigadora del PDI. 

12. Recuperar la figura de l'ajudant en àrees de necessitats excepcionals de contractació.

13. Dissenyar un pla de relleu generacional.
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2. Els estudis i la formació de 
l’estudiantat

14. Anàlisi de l'actual oferta de Màsters Universitaris, considerant-la amb relació a l'oferta de Graus i la 
dimensió de la Universitat.

15. Impuls dels dobles títols, amb especial atenció als dobles títols internacionals.

16. Aplicació de metodologies de docència online/blended learning en alguns àmbits.

17. Creació d'una Escola de negocis.

18. Simplificació dels processos administratius de gestió docent.
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3. Generació de coneixement, 
transferència i innovació

19. Avaluació de la investigació ajustada a les particularitats dels diferents àmbits del coneixement.

20. Suport als investigadors i a les investigadores novells per a complir els criteris d'acreditació 
d'ANECA amb programes específics d’ajudes.

21. Nous programes d'enfortiment de grups i instituts d'investigació de qualitat contrastada en totes 
les branques del coneixement.

22. Impuls de la transferència del coneixement i la innovació.

23. Desplegament de la carrera investigadora per garantir un bon relleu generacional a partir de 
programes d'atracció i captació de talent.
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24. Enfortiment dels vincles amb altres institucions públiques i privades i entitats del tercer sector per a 
consolidar el nostre compromís social i potenciar noves accions, com ara accions d’aprenentatge-
servei.

25. Incorporació de la cultura com un referent universitari al campus i millora del programa d'extensió 
universitària amb accions com la creació d'una Universitat d’Estiu.

26. Reducció de desigualtats i aposta per fomentar la cultura de pau, el comportament ètic, el 
respecte a la diversitat i l'equitat de gènere, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una 
ciutadania ètica i amb valors universals.

27. Incentivació i increment de l'ús del valencià en la docència, i promoció i visibilitat de la riquesa 
lingüística dins i fora del campus.

28. Aposta per identificar els reptes lingüístics i facilitar el coneixement de llengües amb vista a la 
internacionalització.

4. Compromís social, cultural i 
lingüístic

5. Governança i sostenibilitat

29. Simplificació i integració dels diversos plans institucionals i dels plans estratègics de centres, 
departaments i unitats en el pla estratègic institucional.

30. Simplificació de la càrrega burocràtica i de la normativa suprimint exigències no imposades 
externament i millorant la coordinació entre procediments, les duplicitats en la informació que se 
sol·licita i les eines informàtiques d'administració electrònica.

31. Millorar la transparència, la participació i la comunicació interna amb major coordinació dels serveis 
encarregats i mitjançant xarxes socials i noves eines de missatgeria electrònica.

32. Consolidació del consolidació del campus, amb la finalització de les infraestructures de l'àrea de la 
Salut.

33. Reivindicació d’un nou model de finançament per tal d’assegurar la sostenibilitat.
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