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Un principi bàsic i fonamental de tota 
institució, en aquest cas la Universitat 

Jaume I, és saber d'on venim i tenir, al 
mateix temps, una visió de futur clara i 

consensuada. En aquest sentit, la Universitat 
Jaume I, com a centre públic d'educació 

superior i de recerca, ha experimentat un 
creixement extraordinari des de la seua 

creació l'any 1991. Per una part s'ha 
consolidat l'oferta docent: 31 títols de Grau, 

que cobreixen pràcticament totes les 
parcel·les del coneixement, un doble títol 

de Grau i una oferta de segones titulacions 
en tres dels quatre Centres. Una oferta que 

es complementa tant amb l'oferta de títols 
de màster universitari i de doctorat, com 

amb la recentment revisada proposta de 
títols propis de màster, expert i especialista, 

però que caldrà seguir millorant i adaptant a 
les noves realitats. 

Per altra part, la Universitat Jaume I també 

destaca en la producció científica d'alt nivell 
realitzada pel seu professorat, la qual l'ha 

situada entre les 500 primeres universitats 
del món, segons el rànquing de Xangai. 

Una activitat de recerca que s'articula al 
voltant de 170 grups d'investigació que 

desenvolupen la seua activitat de generació 
i transferència de coneixement en 14 

instituts d'investigació i 27 departaments 
universitaris.  

Un principi bàsic i fonamental de tota 
institució, en aquest cas la Universitat 
Jaume I, és saber d'on venim i tenir, al 
mateix temps, una visió de futur clara i 
consensuada. En aquest sentit, la 
Universitat Jaume I, com a centre públic 
d'educació superior i de recerca, ha 

experimentat un creixement extraordinari 
des de la seua creació l'any 1991.  
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Introducció

Un principi bàsic i fonamental de tota institució, en 
aquest cas la Universitat Jaume I, és saber d'on 
venim i tenir, al mateix temps, una visió de futur 
clara i consensuada. En aquest sentit, la 
Universitat Jaume I, com a centre públic 
d'educació superior i de recerca, ha experimentat 
un creixement extraordinari des de la seua creació 
l'any 1991. Per una part, s'ha consolidat l'oferta 
docent: 31 títols de Grau, que cobreixen 
pràcticament totes les parcel·les del coneixement, 
un doble títol de Grau i una oferta de segones 
titulacions en tres dels quatre Centres. Una oferta 
que es complementa tant amb l'oferta de títols de 
màster universitari i de doctorat, com amb la 
recentment revisada proposta de títols propis de 
màster, expert i especialista, però que caldrà 
seguir millorant i adaptant a les noves realitats. 

Per altra part, la Universitat Jaume I també 
destaca en la producció científica d'alt nivell 
realitzada pel seu professorat, la qual l'ha situada 
entre les 500 primeres universitats del món, 
segons el rànquing de Xangai. Una activitat de 
recerca que s'articula al voltant de 170 grups 
d'investigació que desenvolupen la seua activitat 
de generació i transferència de coneixement en 14 
instituts d'investigació i 27 departaments 
universitaris.  

També és inqüestionable l'aportació de la 
Universitat com a dinamitzador econòmic i social 
i com a catalitzador cultural. L'arrelament de la 
Universitat Jaume I al territori és, sens dubte, una 
fortalesa, com també ho és l’aposta de l'UJI per la 
cultura de la pau, i la implicació de l'entorn social 
en el creixement de la Universitat Jaume I durant 
els seus 27 anys. 

Ara bé, també cal subratllar que en els darrers 
anys hem hagut de patir moltes dificultats 
econòmiques. La subvenció ordinària de les 
universitats públiques valencianes va sofrir una 

«L’UJI que volem, l’UJI 
que pots fer»
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davallada del 18% als exercicis 2013 i 2014, que 
no només no s'ha recuperat en els exercicis 
posteriors, sinó que s'ha agreujat pel fet de no 
augmentar la transferència que reben les 
universitats davant l'augment dels costos derivats 
de normatives i de la mateixa inflació. A més, la 
subvenció es distribueix entre les universitats 
d'acord amb el pes que tenien el 2010, sense tenir 
en compte els canvis produïts amb posterioritat, 
amb la consolidació de nous estudis (en l'UJI, 
especialment els estudis de salut) o l'augment del 
pes relatiu en resultats d'investigació en els darrers 
anys. Per tot això és urgent que es revise l'actual 
model de finançament de les universitats 
públ iques valencianes. D'això depén la 
sostenibilitat de la nostra Universitat. 

Tot i les dificultats econòmiques, ara entrem en un 
període de renovació de Claustre i de Rectorat, i 
és un magnífic moment per a plantejar-nos el 
potencial de la nostra Universitat. La millor manera 
de fer-ho és marcant-nos reptes que responguen a 
les expectatives que la societat ha posat en la 
Universitat Jaume I i a les veus de tota la 
comunitat universitària. En aquest sentit, resulta 
oportú el debat universitari que hem encetat a 
l'UJI en els últims mesos. Aquest debat ens ha 
permés recollir idees de tota la comunitat 
universitària i ens ha ajudat a redefinir cap on 
volem anar en els anys vinents, tenint en compte 
les funcions de la universitat com a institució 
pública d'educació superior. 

La vostra participació i suport durant el debat 
universitari m’ha ajudat a decidir-me a presentar-
me a rectora, posant la meua experiència en la 
docència, la investigació i la gestió al servei de la 
universitat. Vull contribuir a donar un nou impuls a 
l’UJI, amb dedicació, escoltant a tota la comunitat 
universitària, buscant el consens i prioritzant 
sempre allò que és millor per a la comunitat 
universitària i la transformació social. 

Em presente, junt amb una candidatura a claustre, 
amb voluntat de sumar i treballar per la nostra 
universitat. La «candidatura per l’UJI» som un 

grup de persones compromeses amb la institució i 
que volem donar un nou impuls a la nostra 
universitat. Hem intentat incorporar gent de tots 
els àmbits i combinar experiència amb joventut. La 
nostra candidatura també vol reflectir la necessitat 
que tenim de conviure amb la pluralitat i la 
diversitat per anar avançant dins i fora del campus. 

Són molts els reptes que tenim al davant, però la 
formació de les persones, la generació de 
coneixement, la innovació i la transferència són, 
amb la projecció social i cultural, la nostra raó de 
ser. Com també ho és el nostre estudiantat. És el 
moment de repensar com la competència digital o 
lingüística, l'emprenedoria o la formació en 
matèria de gènere queden garantits en la formació 
de l'estudiantat UJI. El pas de les persones per la 

«Volem donar un nou 
impuls a l’UJI»
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nostra Universitat no pot ser sols per a formar-se 
com a professionals i incrementar la seua capacitat 
d'inserció laboral. La Universitat els ha d'oferir 
oportunitats de participar en activitats culturals, 
de voluntariat i esportives, i ha de fomentar 
hàbits de vida saludables. També tenim 
l'obligació de formar persones amb esperit crític i 
capaces de conviure amb la diversitat lingüística 
i cultural de la qual, com a ciutadans i ciutadanes, 
en formen part.   

Per una banda, la Universitat ha de promoure l'ús 
del català, anomenat valència en el nostre territori, 
com a eina de transmissió informativa, cultural, 
d'estudi i de treball, per a així donar mostra de 
respecte i estima cap a la llengua i la cultura 
pròpia. Al mateix temps, cal apostar per la 
incorporació d'altres llengües, com ara l'anglès, en 
la formació de l'estudiantat i per potenciar la 
internacionalització de la nostra Universitat. 

Volem fer de l'UJI una universitat oberta al món, 
on la internacionalització siga la nostra aposta de 
futur. Cal que l'oferta docent tinga un component 
internacional, buscant aliances amb altres centres 

de formació i d' invest igació superiors i 
incrementant la difusió de l'oferta docent, 
especialment en màster i doctorat, en l'àmbit 
internacional. Potenciar la formació a distància i els 
dobles títols internacionals, mitjançant convenis 
amb altres institucions, i impulsar i facilitar la 
mobilitat acadèmica contribuirà, sense dubte, a 
formar ciutadans i ciutadanes del món. 

Però la internacionalització troba el seu hàbitat 
natural en l'àmbit de la investigació i la innovació. 
El doctorat, l'atracció i retenció de talent, la 
col·laboració amb instituts, universitats i centres 
d'investigació ens han de portar a ser una 
universitat ambiciosa, innovadora, a tenir visibilitat 
internacional. També cal aspirar a ser una 
universitat reconeguda per la qualitat de la nostra 
recerca i la transferència dels nostres resultats. 

El primer beneficiari d'estudiar en una universitat 
oberta al món serà l'estudiantat UJI, però també la 
societat. La col·laboració amb altres institucions i 
empreses de l'entorn proporcionarà una interacció 
territorial que podrà anar més enllà de les nostres 
fronteres gràcies al perfil internacional de l'UJI. La 
cooperació universitària i la participació de la 
un ivers i ta t en xarxes d 'un ivers i ta t s , bé 
institucionals o sectorials, poden ser un instrument 
adequat per a la internacionalització tant de la 
Universitat com del seu territori, especialment 
buscant sinergies amb els sectors productius, com 
ara el turisme, la indústria ceràmica, l'esport, la 
salut... 

Una altra aposta de futur serà la vinculació de la 
missió docent i investigadora de la Universitat 
amb la seua funció social. Volem apostar per la 
ciència oberta en tots els àmbits i promoure la 
cultura científica com a estil de l'UJI. La 
vertebració dels diferents programes de difusió de 
la investigació, i les accions de Càtedres i Aules, 
juntament amb el disseny, en col·laboració amb 
organismes i associacions, de rutes científiques 
fora del campus, poden apropar la ciència a la 
ciutadania. Això permetrà   implementar un model 
de ciència ciutadana, ser actius combatent les 
pseudociències amb l'evidència científica i donar 
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visibilitat a l' impacte social de la nostra 
investigació.  

Hem de fer una aposta clara per l'impuls de la 
innovació educativa, que pose èmfasi en la seua 
incidència en l'aprenentatge de l'estudiantat, i 
aprofitar totes les oportunitats formatives que ens 
ofereixen les noves tecnologies, explorant noves 
metodologies de docència en línia, i donant suport 
a la creació de materials multimèdia i de recursos 
digitals i en obert. 

També és important impulsar i donar suport a les 
activitats d'aprenentatge-servei. La realització 
d'aquestes activitats, amb la combinació 
d'aprenentatge de continguts i competències i de 
servei a la comunitat, ens distingirà per la millora 
docent i pe l nost re compromís amb la 
Responsabilitat Social Universitària. 

Però, per damunt de tot, volem fer de l'UJI un lloc 
d'oportunitats per a totes les persones. 
L'orientació al futur estudiantat, l'equitat en 
l'accés als estudis superiors, les oportunitats 
d'aprenentatge o les activitats que faciliten 
l’emprendedurisme i la inserció laboral dels 
titulats han d'adquirir una rellevància especial. Cal 
treballar perquè les persones que vinguen a 
formar-se a la nostra Universitat ens recorden, quan 
deixen els estudis, com una universitat inclusiva, 
plural, que treballa en favor de la igualtat 
d'oportunitats, i també perquè ens recorden amb 
afecte. Si és així, facilitarem que al llarg de la seua 
vida tornen a l'UJI en la recerca de noves 
oportunitats d'aprenentatge, o que vulguen 
mantenir el seu lligam amb l'UJI i continuar essent 
part del projecte de l'UJI com a antic alumnat o 
extreballadors i extreballadores. 

Un altre repte per a fer de l'UJI un lloc 
d'oportunitats és entendre i gestionar les prioritats 
del professorat i del personal d'administració i 
serveis. Escoltant totes les persones, alimentarem 
la il·lusió i la participació en un projecte col·lectiu. 
Per això, és important que les persones senten que 
el seu treball és reconegut, i que l'esforç del PDI i 
del PAS en la millora de la institució és valorat. 
Igualment, cal estudiar la fórmula adient per tal 

que el PDI i el PAS jubilats puguen continuar sent 
part de l'UJI, participant, entre altres activitats, en 
la projecció social de la Universitat. 

També ens proposem la visibilització de la dona 
en els òrgans de govern, apostant per un equilibri 

entre homes i dones. Igualment, volem   impulsar 
una forma de governar, que ens mostre com una 
universitat, autoexigent, alhora que preocupada 
pel benestar de les persones. Volem ser una 
universitat que escolte i anime a la participació. En 
aquest moment, tenim una comunitat que està 
orgullosa de ser UJI, però que vol tenir una major 
participació en les decisions que l'afecten. Per 
aquesta raó, ens proposem treballar en proximitat 
amb la comunitat universitària i des de la 
confiança en les persones, en col·laboració amb 
els representants socials, els sindicats, les 
institucions i el teixit econòmic. 

Finalment, en el dia a dia de l'UJI volem impulsar 
l'agilitat en la gestió, millorar la transparència en 
les accions i vetllar per tal que tota la comunitat 
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universitària tinga uns comportaments ètics i 
responsables. També volem una universitat 
emocionalment i econòmicament sostenible. 

Per aconseguir allò que volem, necessitem 
plantejar-nos un horitzó de futur que ens ajude a 
millorar com a institució i a transformar la societat 
en què vivim. A continuació, trobareu una proposta 
per a un futur compartit. Com veureu, hem agrupat 
les propostes en cinc àmbits d'actuació: 

• Les persones 

• Els estudis i la formació de l'estudiantat 

• L a g e n e r a c i ó d e c o n e i x e m e n t , l a 
transferència i la innovació 

• El compromís social, cultural i lingüístic 

• La governança i sostenibilitat 

En cadascun dels àmbits us plantegem els 
propòsits, la concreció d'objectius i les accions 
mitjançant les quals volem aconseguir les metes i 
respondre a les inquietuds que la comunitat 
universitària ha posat de manifest durant el debat 
universitari.

Candidatura
per l’UJI 



0 9

Programa

1. Les persones 
La Universitat Jaume I és una institució basada en 
el coneixement i el factor més valuós i clau de 
l'èxit són les persones que formen la comunitat 
universitària. El propòsit general que perseguim és 
que cadascuna de les persones se senta valorada i 
satisfeta amb la seua activitat diària. Per això ens 
esforçarem per millorar les condicions de treball, 
per reconèixer l'esforç i la dedicació, i per 
incrementar la sensació de pertinença a una 
institució eficient, moderna i de prestigi 
internacional. 

Partim de la base que totes les persones que 
formen part de la comunitat universitària són 
importants. Per una part, l'estudiantat és la raó de 
ser de la Universitat i la seua participació activa és 
un element imprescindible per a la seua formació 
integral, i també per a donar un nou impuls a l'UJI. 
Per una altra part, el personal d'administració i 
serveis (PAS) té una importància estratègica en la 
consecució dels objectius universitaris. La gestió 
adequada dels recursos humans, l'adequació de la 
plantilla a les necessitats reals de la Universitat, la 
formació i l'adequació de les funcions de 
cadascuna de les persones al seu lloc de treball 
són aspectes essencials per a il·lusionar les 
persones en la construcció d’un projecte compartit 
i per al funcionament de la Universitat. Finalment, 
el personal docent i investigador (PDI) té un paper 
essencial en la generació i la difusió del 
coneixement, i en la formació de persones amb 
capacitat crítica i compromís social. 

En els anys vinents volem prioritzar el 
reconeixement de l'esforç, de la capacitat i del 

mèrit de totes les persones que formen part de 
la comunitat universitària, escoltant a totes i a tots 
en la construcció col·lectiva del futur de l'UJI. En 
aquest sentit, gestionarem a partir de la 
confiança, generant complicitats i aliances que 
ajuden a fer valdre el treball i les fortaleses 
individuals i col·lectives. La posada en valor dels 
esforços individuals ha d'alimentar la il·lusió 
compartida a l'hora de donar un nou impuls a 
l'UJI. També cal impulsar dinàmiques de treball 
col·laboratiu que impliquen els diversos col·lectius 
i que reforcen la idea de participació en la 
construcció d’un projecte comú i compartit. 

També treballarem per ser una universitat 
emocionalment sostenible, on el benestar de les 
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persones siga un tret distintiu. Això és tot un 
repte. Les restriccions econòmiques, legislatives i 
pressupostàries imposades a les universitats i a la 
resta d'administracions públiques, com a 
conseqüència de la crisi financera, han tingut un 
efecte molt negatiu. Per una banda, s'han 
incrementat les taxes universitàries i s'ha ressentit 
molt el volum i la quantitat de beques per a 
finançar els estudis universitaris. Per una altra 
banda, les restriccions han afectat enormement les 
despeses de personal i la capacitat organitzativa 
de les universitats en matèria de recursos humans 
i han generat un estat d’ànim negatiu entre el 
personal universitari. 

No obstant això, sembla que hi ha un cert canvi 
de tendència que caldria aprofitar per a manifestar 
una actitud reivindicativa en matèria de 
recuperació de drets per part de l'estudiantat (en 
forma de reducció de taxes, en preus de segones 

matrícules i posteriors i de millora de beques) i per 
part dels treballadors (en forma de recuperació 
del poder adquisitiu perdut i d'altres mesures 
socials i laborals del PAS i del PDI). 

Algunes d'aquestes mesures es podran aplicar 
dins del marge de decisió que tenim i d'acord 
amb les disponibilitats pressupostàries de les 
universitats, però altres requeriran canvis 
legislatius externs o exigències de finançament 
addicional. Per aquestes raons, mantindrem una 
posició reivindicativa ferma, en la qual resultarà 
essencial la suma d'esforços i una col·laboració 
lleial amb els representants sindicals, socials i 
l'estudiantat. 

Els propòsits, objectius i accions que us proposem 
amb relació a les persones apareixen a 
continuació. 

PROPÒSIT

Impulsar la participació de l'estudiantat i incentivar les seues oportunitats d'aprenentatge 

OBJECTIUS ACCIONS

Reforçar la relació amb les etapes 
educatives prèvies

• Coordinació de les accions preuniversitàries amb professorat i 
estudiantat de secundària, batxillerat i cicles formatius. 

• Difusió en les accions preuniversitàries dels valors propis del 
model educatiu UJI. 

• Foment del vincle amb l'ensenyament no universitari per tal de 
combatre els biaixos que es produeixen en l'accés a certes 
titulacions.

Reforçar la política d'ajudes i 
beques

• Reivindicació d'una política adequada de taxes i beques 
autonòmiques i estatals amb la finalitat d'evitar que l'estudiantat 
haja d'abandonar els estudis per falta de recursos econòmics. 

• Reforçament de la política d'ajudes i beques pròpies cap al 
nostre alumnat de manera complementària a l'acció anterior per 
a promoure el talent. 

• Millora i unificació de la informació sobre beques i ajudes per tal 
que reflectisca de manera actualitzada totes les convocatòries 
internes i externes que es troben en vigor.  

• Revisió i potenciació dels programes de detecció de talent i 
reconeixement dels millors expedients.

Candidatura
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OBJECTIUS ACCIONS

Potenciar les oportunitats 
acadèmiques 

• Anàlisi de la permanència i progrés de l'estudiantat i redisseny 
dels programes destinats a combatre l'abandonament. 

• Foment d'accions formatives per tal de garantir el 
desenvolupament de les competències transversals.

Fomentar la participació activa de 
l’estudiantat

• Millora dels processos d'informació a l'estudiantat i de les 
possibilitats de participació en la vida universitària i en els òrgans 
de gestió. 

• Establiment de nous canals de comunicació institució-estudiantat 
i estudiantat-institució, apostant per un model informatitzat, 
senzill i ràpid. 

• Foment de l'interés de l'estudiantat pel procés d'elecció de 
delegats o delegades, tot remarcant la importància que tenen 
les figures de coordinació de titulació i de delegat/ada de 
centre. 

• Incentivació de la participació en els òrgans de gestió, com ara 
el claustre, centres, els departaments, etc. 

• Creació de la Casa de l'Estudiantat.

Facilitar la tasca del Consell de 
l'Estudiantat

• Reforçament de la seua autonomia respecte de la resta d'òrgans 
de la Universitat i millora, en la mesura de les possibilitats, del 
seu pressupost. 

• Foment de la seua participació en els processos d'elecció i en la 
deliberació i presa de decisions de les diferents juntes i consells 
en què participen. 

• Anàlisi de noves fórmules de reconeixement del treball realitzat 
des del Consell de l'Estudiantat.

Potenciar l'associacionisme

• Revisió del marc normatiu propi sobre associacions estudiantils i 
potenciació de les ajudes i programes específics i transversals a 
tots els centres. 

• Foment de la participació de l'estudiantat en activitats solidàries, 
culturals, esportives, d'emprenedoria o de voluntariat, i també 
en associacions amb un caràcter més sectorial. 

• Dotar les associacions de la infraestructura necessària i de llocs 
per a treballar, reunir-se i/o emmagatzemar el seu material de 
funcionament habitual.

Facilitar la inserció laboral de les 
nostres titulades i titulats

• Desplegament de competències transversals relacionades amb 
l’emprenedoria, la creativitat i la innovació per a facilitar 
l’ocupació i la generació d’empreses dels titulats. 

• Promoure convenis per tal de fomentar l'ocupació de les 
titulades i els titulats recents en el teixit productiu del territori i 
en l'àmbit internacional. 

• Reforç dels programes de seguiment de la inserció laboral de les 
titulades i dels titulats. 

• Disseny d'un programa per a augmentar el reconeixement de les 
titulacions i de les titulades i els titulats UJI.

Candidatura
per l’UJI 
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OBJECTIUS ACCIONS

Revisar i adaptar la plantilla

• Estudi de les jubilacions a mitjà termini i establiment de mesures 
per assegurar el relleu generacional mitjançant noves 
contractacions i promocions, vinculades al rendiment personal i a 
les competències necessàries.  

• Reorganització de la plantilla del PAS per tal de fer-la més 
eficient i adaptada a les necessitats dels processos actuals. 

• Reassignació de grups o reclassificació del nivell d'aquells 
treballadors que estan realitzant funcions que corresponen a un 
lloc superior. 

• Incorporació del teletreball en aquells llocs on siga possible.

Impulsar polítiques socials i millorar 
la formació

• Millora de la formació del PAS, prioritzant l'especialització i el 
desenvolupament de competències relacionades en els diferents 
llocs de treball. 

• Potenciació dels programes de mobilitat. 
• Foment i ampliació de les mesures de conciliació combinades 

amb processos eficients de substitució de personal. 
• Recuperació de mesures socials com, per exemple, les 

aportacions al pla de pensions i les ajudes per a necessitats 
específiques, tan bon punt ho permeta la legislació.

Revisar la gestió de personal

• Flexibilització dels instruments de control de la presencialitat 
assegurant la prestació del servei. 

• Simplificació dels indicadors de mesura de l'activitat. 
• Reforç dels mecanismes de publicitat i transparència en aspectes 

com les borses de treball i els concursos de trasllat. 
• Priorització de la promoció interna com a mecanisme per a la 

provisió de llocs de treball.

Homogeneïtzar les condicions 
laborals amb el sistema universitari 

valencià

• Reivindicació de la negociació de les condicions laborals del 
personal de les universitats valencianes en una mesa sectorial 
d'universitats públiques valencianes. 

• Homogeneïtzació dels permisos, horaris i calendari laboral amb 
la resta d'universitats públiques valencianes i amb la mateixa 
Generalitat Valenciana.

PROPÒSIT

Reconèixer i incentivar la labor del PAS i millorar les seues condicions de treball

Candidatura
per l’UJI 
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OBJECTIUS ACCIONS

Revisar el reconeixement i 
incentivar el professorat

• Reconeixement de l'excel·lència en les trajectòries acadèmiques 
d'aquelles persones que destaquen en els diferents vessants de 
dedicació. 

• Reconeixement de la implicació en la docència destinant més 
recursos a innovació i estades docents.  

• Establiment d'una promoció dins de la figura dels associats que 
els permeta millorar la situació contractual a aquells que 
estiguen en possessió del títol de doctor. 

• Promoure l’avaluació dels sexennis per a tot el personal doctor 
de l’UJI, amb independència del tipus de contracte i dedicació.

Buscar l'eficàcia en els processos 
docents

• Revisió i simplificació dels processos de gestió docent, evitant 
duplicitats en la informació o en les tasques que es demanen. 

• Racionalització i simplificació tant del model d'avaluació docent 
com del de seguiment de l'activitat docent. 

• Millorar els mecanismes de contractacions sobrevingudes per 
incidències.

Revisar la dedicació docent

• Millora del reconeixement de la productivitat investigadora del 
PDI per al còmput de la seua dedicació, revisant les accions 
considerades i reduint els greuges comparatius. 

• Disseny d'un sistema d'incentius per al PDI sense sexenni viu, 
però amb suficient implicació en els diferents àmbits d'activitat 
acadèmica (docència, investigació, transferència del 
coneixement i gestió). L'aplicació d'aquest sistema permetrà que 
la seua dedicació docent siga d'un màxim de 27 crèdits.  

• Establiment de mecanismes d'adaptació progressiva quan es 
produïsca un augment de la càrrega docent per pèrdua de 
sexenni viu. 

• Ampliació de les moratòries existents actualment a la dedicació 
docent inicial del PDI adreçades a afavorir la conciliació i la 
igualtat.

Impulsar la captació de talent i el 
relleu generacional

• Millora de la difusió i dels terminis en l'oferta de places per a 
afavorir la captació dels candidats i candidates amb les millors 
qualitats per a l'activitat que hauran de desenvolupar. 

• Recuperació de la figura d'Ajudant en àrees amb dificultats 
excepcionals de contractació. 

• Establiment d'un pla de relleu generacional amb reduccions 
progressives en la dedicació docent del professorat major de 60 
anys per a facilitar la captació o retenció de personal amb talent 
que fa temps que es forma. 

• Promoure l'atracció i captació de talent mitjançant els contractes 
d'investigador de la Llei de la Ciència. 

PROPÒSIT

Reconèixer i incentivar la labor docent i investigadora i planificar el relleu generacional 

Candidatura
per l’UJI 
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OBJECTIUS ACCIONS

Millorar la plantilla i carrera 
universitària

• Revisió dels requisits per a la dotació de places en el document 
de carrera docent i investigadora de l'UJI a fi de facilitar la 
provisió de places al professorat acreditat. 

• Establiment de mesures de consolidació del professorat en 
aquells àmbits amb carències excepcionals, combinant el dret 
individual de promoció amb les necessitats de la Universitat. 

• Reclamació a la Generalitat de l'extensió a tot el professorat del 
pagament de complements per docència i investigació, així com 
la millora de les condicions del personal laboral. 

• Reivindicació davant la Generalitat de la dotació de professorat 
vinculat per a cobrir necessitats docents de l'àmbit de salut. 

• Reivindicació de l'aprovació del conveni col·lectiu del personal 
laboral de les universitats públiques valencianes per a 
homogeneïtzar i millorar les seues condicions laborals.

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.

Accions destacades en 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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per l’UJI 
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2. Estudis i formació de 
l’estudiantat 
L'oferta d'estudis a la Universitat constitueix una 
de les claus del seu atractiu, no només per la 
quantitat i tipus de programes als diferents nivells, 
sinó, sobretot, per la seua implementació pràctica 
(metodologies, modalitats, etc.), tant en els 
estudis oficials com en els propis. Si comencem 
pels estudis oficials, l'actual normativa preveu la 
possibilitat que les universitats decidisquen, dintre 
de la seua autonomia i sempre respectant l'acord 
del Consell d'Universitats de maig de 2017 (BOE 
114 de 13 maig), no només l'oferta, sinó també 
l'estructura dels seus títols (de tres o de quatre 
anys, en el cas dels Graus; i d'un o dos anys en el 
cas dels Màsters).  

En l´àmbit d'estudis encetarem una reflexió per tal 
de redissenyar la nostra oferta de Graus i 
Màsters i fer-la més atractiva i diferenciada, 
considerant, entre altres aspectes, el paper que 
poden jugar la docència en línia, l'oportunitat de 
nous dobles títols i l'impuls a la internacionalització 
dels nostres estudis.  

També impulsarem els estudis propis com un 
complement a la formació oficial que cal fer valdre 
i reivindicar davant l'entorn productiu i social. Per 
això, reforçarem l'oferta en àmbits estratègics i 
enfortirem la relació de la Universitat amb 
empreses i institucions públiques i privades, per 
tal de respondre adequadament a les demandes 
de formació continuada i de reciclatge de sectors 
professionals. Així mateix, potenciarem el 
programa d'Universitat per a Majors en els 
diferents vessants i com a mostra inequívoca de 
l'arrelament de l'UJI al territori.  

Pel que fa a la difusió de l'oferta, és necessari 
repensar el paper de la web institucional, 
especialment de les webs dels títols, com a 

projecció tant cap a la comunitat universitària com, 
sobretot, cap a l'exterior. També avaluarem el 
rendiment de totes les accions de difusió per tal 
de redissenyar-les quan calga i fer-les més 
efectives. 

Quant a la formació de l 'estudiantat , 
desenvoluparem un projecte per a implementar en 
els estudis competències transversals, que ens 
permeta avaluar el nivell que els nostres estudiants 
han assolit en aspectes fonamentals del nostre 
model educatiu, com ara la competència digital, la 
igualtat, l'emprenedoria o la competència 
lingüística, entre d'altres. Així mateix, posarem 
especial cura en la matèria de pràctiques en 
empreses i institucions públiques, i fomentarem 
les pràctiques internacionals.  

També apostarem per la millora contínua de la 
docència, fomentant els materials didàctics de 
caràcter digital i en obert i la participació en 
xarxes internacionals d'innovació educativa.  

Candidatura
per l’UJI 
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Per últim, donat que hi ha un consens absolut en 
la necessitat de millorar tots els processos de 
gestió acadèmica, simplificarem i millorarem les 
eines informàtiques, repensant certes estructures 

per fer-les més efectives, i delimitarem amb 
claredat les tasques dels diferents agents 
implicats, per tal d'evitar duplicitats innecessàries i 
reduir considerablement la càrrega de gestió. 

PROPÒSIT

Millora i actualització de l'oferta d'estudis oficials

OBJECTIUS ACCIONS

Revisar l'oferta d'estudis actual

• Anàlisi de l'actual oferta de Graus i reivindicació davant la 
Conselleria de la necessitat d'un mapa de títols en l'àmbit 
autonòmic. 

• Anàlisi de l'actual oferta de Màsters Universitaris, considerant-la 
amb relació a l'oferta de Graus i la dimensió de la Universitat i 
posant l'èmfasi en el seu valor diferencial respecte d'altres 
universitats de l'entorn.  

• Incorporació d'estudis de postgrau en àmbits com l'esport i la 
salut, per tal de respondre a les necessitats de la societat i 
augmentar les possibilitats d'inserció laboral. 

• Proposta d'un catàleg de títols UJI a mitjà termini que responga 
millor a les necessitats i circumstàncies actuals.  

• Revisió de l’oferta formativa de la Universitat per a Majors e 
integrar-la al catàleg d’estudis de l’UJI com a formació 
permanent al llarg de la vida.

Millorar el disseny dels títols

• Impuls i imbricació dels valors i les competències transversals 
(emprenedoria, igualtat en funció de l’orientació sexual i 
identitat i expressió de gènere, sostenibilitat, competència 
digital, competència lingüística...) en els estudis, mitjançant la 
proposta d'objectius concrets per tal que la formació responga 
al nostre model educatiu. 

• Avançar en la introducció d’ensenyaments en matèria d'igualtat 
en els estudis en compliment de la Llei Orgànica d’Igualtat. 

• Anàlisi de l'actual model de presencialitat en els estudis i del 
paper que pot jugar la docència online/blended learning en la 
millora del disseny d'alguns títols. 

• Impuls de l'obtenció de segells de qualitat nacionals i 
internacionals en alguns àmbits estratègics i emfatització 
d'aquests segells en la promoció dels títols. 

• Redisseny de l'assignatura de TFG, sobretot pel que fa a la seua 
defensa i avaluació de les competències adquirides.

Candidatura
per l’UJI 



0 17

OBJECTIUS ACCIONS

Impulsar la implantació de 
Programes de Doble Titulació

• Impuls dels dobles títols per àmbits, considerant la importància 
estratègica i distintiva, i l'atracció d'estudiantat i la sostenibilitat. 

• Potenciació dels dobles títols internacionals en àmbits 
estratègics de Grau i Màster.

Millorar la informació i difusió de 
l'oferta formativa

• Millora del disseny i de la informació inclosa a la web dels títols 
oficials. 

• Millora de la usabilitat i de la informació acadèmica inclosa al SIA 
(Sistema d'Informació Acadèmica) a partir de les opinions dels 
usuaris.  

• Revisió de les polítiques de difusió de la informació adreçades a 
col·lectius o grups d'interés específics i de la preparació de 
material promocional, apostant pels canals digitals. 

OBJECTIUS ACCIONS

Afavorir la millora continuada de la 
docència, donant impuls i suport a 

la innovació educativa

• Foment d'un pla, en col·laboració amb els centres, per a garantir 
l'adquisició de competències transversals per part de 
l'estudiantat. 

• Reorientació de les ajudes i projectes d'innovació educativa, 
posant èmfasi en la seua incidència en els resultats 
d'aprenentatge de l'estudiantat. 

• Foment de la participació en xarxes internacionals d'innovació 
educativa. 

• Programa de suport a l'elaboració de recursos educatius i 
materials didàctics, principalment de caràcter digital, multimèdia 
i en obert. 

• Potenciació dels serveis de biblioteca per a suport de 
l’estudiantat en la gestió de la informació documental per a 
l’elaboració dels treballs de fi de grau i de màster  

• Establiment d’un pla de formació continuada del professorat per 
a poder donar resposta a les noves competències digitals 
requerides per a la docència.

Revisar i reforçar l'oferta de cursos 
en àmbits estratègics

• Vertebració dels estudis propis establint un diàleg constant amb 
l'entorn per tal de tindre en compte els interessos i les 
necessitats a què la Universitat puga respondre. 

PROPÒSIT

Impuls a la innovació educativa, els estudis propis i la formació al llarg de la vida
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OBJECTIUS ACCIONS

Revisar i reforçar l'oferta de cursos 
en àmbits estratègics 

(continuació)

• Impuls d'una “Escola de Negocis UJI” que aglutine la formació 
pròpia adreçada a l’especialització i l ’adquisició de 
competències rellevants per a la incorporació laboral en 
empreses i institucions. 

• Consolidació de l'oferta formativa en l'àmbit de la Salut. 
• Suport a les accions internes i de projecció externa del programa 

de formació al llarg de la vida Universitat per a Majors.

Millorar la gestió acadèmica dels 
estudis propis

• Millora dels processos de proposta i autorització de nous cursos, 
establint estàndards documentals que faciliten la gestió. 

• Adequació de les propostes respecte del conjunt de l'oferta 
formativa UJI. 

• Establiment de modularitat entre els nostres títols propis (màster, 
expert i especialista).

Millorar la difusió i el 
reconeixement dels estudis propis

• Coordinació entre el Servei de Comunicació i la FUE per tal de 
potenciar i fer més efectiva la política comunicativa dels estudis 
propis. 

• Potenciació dels enviaments selectius d'informació sobre estudis 
propis segons els sectors d'interés, prioritzant els canals digitals. 

• Foment del reconeixement dels títols propis en l'entorn 
productiu. 

• Establiment d'un únic punt informatiu per a tota la formació 
pròpia per tal de poder tenir una visió fidedigna de tota l'oferta i 
evitar-ne duplicitats o superposicions.

PROPÒSIT

Revisió i simplificació de la gestió acadèmica

OBJECTIUS ACCIONS

Racionalitzar els processos 
relacionats amb els sistemes de 

qualitat dels títols

• Revisió de la composició i funcionament de les comissions de 
titulació de Grau i Màster. 

• Simplificació de la gestió unificant totes les accions dels 
responsables.  

• Facilitació de la recollida de dades, fomentant l'automatització 
del procés, sempre que siga possible.

Revisar i dissenyar procediments de 
gestió acadèmica

• Revisió dels diferents calendaris acadèmics per dotar-los de la 
coherència més gran possible i evitar encavalcaments i 
incompatibilitats en els processos.  

• Disseny d'un procediment per a la gestió dels títols Erasmus 
Mundus.
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OBJECTIUS ACCIONS

Revisar i dissenyar procediments de 
gestió acadèmica 

(continuació)

• Millora i sistematització del procediment de gestió dels dobles 
títols i segones titulacions.  

• Redefinició del funcionament de la comissió mixta centres-
rectorat per tal de millorar la gestió acadèmica. 

• Simplificació dels processos i ús d'aplicacions informàtiques de 
gestió docent, unificant les diferents aplicacions: guies docents, 
gestió de TFG/TFM, detecció del plagi, pràctiques externes...

Accions destacades en estudis i 
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. La generació de 
coneixement, la 
transferència i la innovació 
Els anys de la crisi econòmica, marcats per la 
reducció continuada de la inversió en I+D+i i la 
creixent competitivitat per a aconseguir els 
escassos recursos disponibles, han deixat darrere 
seu un notable canvi en el panorama de la 
investigació en la universitat espanyola. La crisi ha 
colpejat seriosament l'activitat dels grups 
d'investigació de l'UJI. També ha generat una 
elevada burocratització de la gestió de la I+D+i 
que provoca incomoditat en el personal 
investigador, que es veu obligat a desviar una part 
important del seu temps de la investigació cap a la 
gestió. 

Hem de gestionar aquesta realitat i ajudar el 
personal investigador en la seua activitat de 
captació i gestió de recursos. Per això potenciarem 
l'assessorament en la preparació de propostes, 
incrementarem el reconeixement de la dedicació a 
investigació i transferència, i revisarem el model de 
gestió dels costos indirectes de manera que 
permeta la seua reutilització. També simplificarem 
les normatives pròpies que afecten la gestió de la 
investigació, evitant traves internes, i apostarem 
per millorar les infraestructures científiques i l'ús 
dels espais dedicats a la investigació. 

Els canvis que s'han produït en l'àmbit de la 
investigació requereixen també el reconeixement 
de la idiosincràsia dels camps científics. En 
aquest sentit, treballarem per consensuar un nou 
sistema d'avaluació de la investigació que siga 
respectuós amb les diferències en les pràctiques 
de publicació i citació dels camps científics, que 
i ncen t i ve l a i n ves t igac ió de qua l i t a t i 
interdiscipl inàr ia, que ut i l i tze indicadors 
normalitzats per camps i que, en definitiva, 

reconega i va lore l 'es forç del personal 
investigador. 

També elaborarem i consensuarem un nou pla 
propi d'investigació que ajude a mantenir els 
grups d'investigació de qualitat en tots els camps 
del coneixement i que siga subsidiari dels 
programes d'ajudes d'abast autonòmic, estatal i 
europeu. També apostarem pels grups i instituts 
d'investigació que demostren impacte i lideratge 
científic a escala internacional, o que col·laboren 
activament amb el nostre entorn social i 
empresarial, perquè l'UJI puga participar amb 
garanties d'èxit en les convocatòries competitives. 
Aquestes accions les farem tenint en compte que 
existeix un clar consens amb el fet que cal 
promoure la internacional ització de la 
investigació, incentivar la captació de recursos del 
programa H2020 i preparar els nostres grups 
perquè siguen competitius en l'Europa post-2020.  

Candidatura
per l’UJI 
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Perseguim també promoure una cultura de la 
investigació orientada a la innovació i la 
transferència del coneixement i al seu impacte 
en la societat. Caldrà identificar els reptes i 
necessitats de l'entorn socioeconòmic, encetar 
programes de formació i mobilitat de doctors en 
empreses, i millorar la visibilitat de les nostres 
capacitats. En definitiva, volem potenciar i 
vertebrar les diferents accions en l'àmbit 
d'innovació amb aquelles que es promoguen des 
de l'Agència Valenciana de la Innovació, i alinear-
les amb l'estratègia d'especialització intel·ligent 
RIS3·CV. 

Un altre aspecte clau en els pròxims anys és la 
i n c o r p o r a c i ó d e j o v e s i n v e s t i g a d o r s i 
investigadores amb talent i la garantia de 

l'adequat relleu generacional . Per això, 
desplegarem un programa de beques d'iniciació 
a la investigació per a l'estudiantat de màster, 
revisarem l'estructura dels programes de 
doctorat i portarem a la pràctica un model de 
doctorat basat en la qualitat dels resultats de la 
investigació i la internacionalització dels estudis.  

Finalment, incentivarem la generació de 
coneixement, posant en marxa un nou programa 
de contractació d'investigadors amb especial 
projecció, que tinguen capacitat de lideratge en 
les seues àrees acadèmiques i generen sinergies i 
complementarietat amb els grups d'investigació ja 
existents. Per altra banda, reforçarem accions i 
encetarem programes específics d'ajudes a la 
retenció i incorporació de talent.  

PROPÒSIT

Facilitar l'activitat dels investigadors i de les investigadores

OBJECTIUS ACCIONS

Intensificar les activitats de 
promoció de la investigació

• Millora del disseny i la informació sobre investigació (línies, 
grups, projectes i personal investigador) inclosa al web de l'UJI. 

• Creació d'un observatori de recerca i transferència que difonga 
informes relatius a la investigació i la transferència en la 
Universitat i que reivindique el lideratge científic del nostre 
personal investigador.  

• Organització sistemàtica de jornades informatives (info days) 
sobre temàtiques relacionades amb els diferents instruments i 
programes de treball d'I+D+i per a l'elaboració de bones 
propostes de projectes i foment del networking entre el personal 
investigador. 

• Millora de la relació Universitat-empresa, desplegant diferents 
iniciatives que permeten identificar els reptes i les necessitats de 
l'entorn socioeconòmic i posar en marxa projectes col·laboratius.

Donar suport de manera proactiva 
al personal investigador en la 
captació i gestió de recursos 

externs

• Suport personalitzat al personal investigador en la cerca de 
convocatòries, socis i formació de consorcis per a incrementar la 
seua participació en projectes amb finançament d'organismes 
externs i empreses. 

• Potenciar el servei d'assessorament als investigadors en la 
preparació de propostes facilitant que l'investigador es 
preocupe exclusivament de la part científica.

Candidatura
per l’UJI 



0 22

OBJECTIUS ACCIONS

Donar suport de manera proactiva 
al personal investigador en la 
captació i gestió de recursos 

externs 

(continuació)

• Modernització i enfortiment de l'estructura administrativa de 
gestió d'I+D+i, incorporant personal especialitzat i revisant el 
model de gestió dels costos indirectes que permeta la seua 
reutilització. 

• Reforçament de les relacions de la Universitat amb les seues 
fundacions afavorint la col·laboració en investigació i 
transferència del coneixement. 

• Revisió, actualització i simplificació de les normatives que 
afecten la gestió de les activitats d'investigació i innovació 
tecnològica, evitant les traves internes i facilitant la participació 
del professorat associat.

Impulsar les infraestructures de 
suport a la investigació

• Desenvolupament d'una estratègia per a coordinar, valorar, 
reforçar i optimitzar el funcionament de les infraestructures de 
suport a la investigació que resulte motivadora per als 
treballadors dels serveis. 

• Revisió de les polítiques d'adquisició, manteniment i renovació 
de grans equipaments i d'assignació d'espais per a la 
investigació. 

• Potenciació de les activitats de la biblioteca com a centre de 
recursos per a l'aprenentatge i la investigació. 

• Impuls de la difusió de resultats i dades d’investigació en accés 
obert mitjançant el repositori institucional UJI. 

• Valorització de l'activitat de l'editorial universitària en matèria 
d'investigació i de l'edició de revistes científiques, impulsant la 
creació d'un consell de revistes UJI.

PROPÒSIT

Incentivar i reconèixer la generació de coneixement

OBJECTIUS ACCIONS

Potenciar la investigació de qualitat 
en totes les àrees de coneixement

• Consensuar un nou model d'avaluació de la investigació basat 
en el desplegament de diferents camps d'avaluació adaptats a 
l'heterogeneïtat de les àrees de coneixement i utilitzant barems 
acceptats internacionalment. 

• Potenciació de la investigació en salut, especialment en 
investigació clínica i traslacional, impulsant la coordinació amb 
fundacions d'investigació sanitàries. 

• Revisió del Pla propi d'investigació posant en marxa accions per 
a enfortir els grups reconeguts, com la contractació de personal 
tècnic de suport mitjançant programes de cofinançament.
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OBJECTIUS ACCIONS

Potenciar la investigació de qualitat 
en totes les àrees de coneixement 

(continuació)

• Suport als investigadors i investigadores novells perquè puguen 
complir els criteris d'investigació en l'acreditació d'ANECA amb 
programes específics. 

• Incorporació de mesures de conciliació i igualtat en totes les 
convocatòries del pla propi. 

• Incorporació de la perspectiva de gènere en la investigació  
• Impuls d'iniciatives que reforcen la investigació transversal que 

requereix l'expertesa de diferents àmbits d'investigació i que 
permet encarar problemes de gran abast social i científic. 

• Definició d'una política de creació, funcionament i incentivació 
dels instituts d'investigació.

Afavorir la internacionalització i 
l'impacte de la investigació

• Donar suport a instituts d'investigació i estructures de qualitat 
contrastada per a aconseguir l'acreditació “María de Maeztu” i 
“Cervera”. 

• Incentivació de programes i publicacions conjuntes amb 
institucions internacionals ampliant les accions de mobilitat i les 
convocatòries de semestres sabàtics. 

• Formació dels doctorands i doctorandes en un entorn obert al 
món fomentant les tesis amb menció de doctorat internacional. 

• Reconeixement de la participació del personal investigador en 
projectes internacionals. 

• Enfortiment de l'Oficina de Projectes Internacionals.

Apostar per la captació i la retenció 
de talent investigador

• Impuls d'ajudes per a estudiantat matriculat en màster que els 
capacite per a continuar en estudis de doctorat. 

• Desplegament del model de formació de doctorat centrat en la 
investigació amb l’ampliació de l’oferta d’activitats formatives 
transversals. 

• Revisió i simplificació de les normatives i procediments de 
doctorat. 

• Enfortiment del suport a les comissions acadèmiques de 
doctorat i a l'Escola de Doctorat i reconeixement de la 
tutorització del personal en formació. 

• Adhesió a la carta europea de l'investigador i al codi de 
conducta en la contractació d'investigadors. 

• Consensuar i planificar una estratègia per a la carrera 
investigadora que permeta ordenar les diferents modalitats de 
contractes d'investigació postdoctorals, i continuar apostant per 
l'estabilització del personal investigador Ramon y Cajal. 

• Instauració d'un programa de contractació d'investigadors amb 
projecció, nacionals o estrangers, en totes les àrees del 
coneixement, mitjançant les figures d'investigador visitant i 
distingit. 

• Participació de la Universitat en les diferents convocatòries 
externes d'atracció de talent, com ara les accions Marie 
Sklodowska-Curie, l'European Research Council i els plans per a 
la renovació generacional de la plantilla.
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PROPÒSIT

Potenciar la rellevància social del coneixement generat a la Universitat

OBJECTIUS ACCIONS

Afavorir la cultura de la 
transferència i l'emprenedoria en la 

comunitat universitària

• Planificació global de les iniciatives d'emprenedoria i 
transferència al voltant d'un programa institucional que també 
incorpore l'estudiantat i l'antic alumnat. 

• Impuls de les activitats de transferència del personal investigador 
en tots els àmbits. 

• Valorització del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I com a element clau en l'estratègia 
d'emprenedoria i transferència en la Universitat. 

• Posada en marxa en el Parc d'entorns de co-creació i de 
generació d'idees interdisciplinàries, com ara un taller de 
fabricació digital, per a implementar accions encaminades a 
apropar la societat a la Universitat.

Dinamitzar l'entorn social i 
productiu amb la transferència de 

talent i coneixement

• Creació d'una unitat d'innovació i transferència. 
• Identificació i valorització de coneixement i tecnologies d'utilitat 

posant en marxa programes de maduració per facilitar la 
transició del “laboratori a la societat”. 

• Suport i acompanyament a les empreses promogudes per 
membres de la comunitat universitària, prioritzant les iniciatives 
de caràcter social i tecnològic. 

• Promoció del doctorat industrial i de la incorporació dels doctors 
i doctores a institucions i empreses. 

• Coordinació de les polítiques d'innovació i transferència amb 
l'estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat 
Valenciana (RIS3-CV) i l'Agència Valenciana de la Innovació.

Fomentar la promoció de la cultura 
científica i la difusió de la 
investigació en la societat

• Vertebració en un programa de les diferents accions per al 
foment de les vocacions científiques, tecnològiques, 
humanístiques i de la cultura científica i innovadora, prestant 
atenció a la visibilització del paper de les dones. 

• Desplegament d'una política comunicativa que projecte 
l'impacte social, econòmic i cultural de la investigació de la 
Universitat i lluite contra les pseudociències. 

• Promoció del model de “ciència en obert” i de resultats i dades 
d'investigació subvencionada amb recursos públics. 

• Elaboració d'una estratègia per a impulsar de manera efectiva la 
participació de la ciutadania en les activitats d'investigació, 
inspirada en els principis de la investigació i la innovació 
responsables.
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Accions destacades en 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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4. Compromís social, 
cultural i lingüístic 
La funció social de la Universitat a través de la 
docència, la investigació i l'extensió de la cultura 
és la base sobre la qual es consolida l'avanç del 
Desenvolupament Sostenible i la Responsabilitat 
Social. La Universitat Jaume I, fortament arrelada 
ja en el nostre entorn, ha de ser conscient de 
l'impacte social de les seues accions. Al mateix 
temps, el compromís social ha d'estar integrat en 
tota l'organització i portat a la pràctica en cada una 
de les nostres actuacions. A més a més, la 
Univers i tat Jaume I ha de contr ibuir a l 
Desenvolupament Sostenible en termes de salut i 
benestar. Per aquesta raó, proporcionarem entorns 
de treball saludables, buscarem l'equitat social i de 
gènere i practicarem la bona governança.  

Per a ser més que la suma de les seues parts, a 
l'UJI treballarem per impulsar l'ètica professional, 
impulsarem la cultura de pau i la convivència, i 
fomentarem el respecte cap a la diversitat i el 
desenvolupament dels valors recollits en el nostre 
model educatiu, especialment els referits a la 
solidaritat, la diversitat, la sostenibilitat, la 
responsabilitat social i l'equitat de gènere. 

També enfortirem la xarxa d'antics alumnes i les 
relacions amb altres institucions, les universitats del 
nostre entorn, l'empresa i les entitats del tercer 
sector. Consolidarem els programes i accions de 
cooperació al desenvolupament, i apostarem per 
l'aprenentatge-servei com a estratègia de millora 
docent i de compromís amb la Responsabilitat 
Social Universitària, en línia amb el document 
aprovat per la CRUE el 29 de maig de 2015 per a 
la promoció de la sostenibilitat universitària. 

En àmbit de la cultura, cal que aspirem al fet que 
l'UJI siga un potent agent cultural, fent visibles i 
atractives, per a tota la comunitat universitària, les 

iniciatives culturals pròpies. Per això integrarem la 
cultura com a valor i com a referent en el campus. 
També, ampliarem la xarxa de seus universitàries 
i les activitats de divulgació de resultats 
aconseguits pels membres de la comunitat 
universitària, impulsant, entre altres accions, la 
Un ive r s i t a t d 'e s t i u . A l m a t e i x t e m p s , 
redissenyarem el programa d'extensió 
universitària, potenciant la participació de 
l'estudiantat de la Universitat per a majors en els 
programes institucionals. 

Respecte a la política lingüística, avançarem en la 
presència del català, referit com a valencià en el 
nostre territori, i promourem que tota la comunitat 
universitària conega aquesta llengua i la utilitze. Al 
mateix temps, plantejarem el coneixement de 
llengües com un repte per a la internacionalització 
de la Universitat en el segle XXI. Per aquesta raó, i 
considerant que volem que l'UJI siga una 
universitat oberta al món, promourem el respecte 
cap a totes les cultures i llengües. Finalment, 

Candidatura
per l’UJI 



0 27

apostarem per una nova convivència lingüística 
que siga enriquidora per a tots, els que estem i els 
que vindran.  

PROPÒSIT

Enfortir les relacions de l'UJI amb institucions públiques, empresa i entitats del tercer sector en matèria 
de compromís, cohesió i desenvolupament social

OBJECTIUS ACCIONS

Consolidar el programa propi de 
voluntariat i de participació social 

de l'estudiantat

• Suport a les propostes docents basades en aprenentatge-servei. 
• Incorporació de l'estudiantat a projectes de millora de les 

condicions socials, econòmiques i culturals de les persones de 
l'entorn i d'altres països, en la línia de la Llei de Voluntariat i de 
l'Estatut de l'Estudiant.

Dissenyar i implementar polítiques i 
accions responsables socialment

• Impuls de nous convenis amb contingut relatiu a responsabilitat 
social i emprenedoria social. 

• Visibilitzar el treball col·laboratiu en aquest àmbit.

Potenciar les accions de cooperació 
al desenvolupament

• Impuls de les accions de cooperació universitària al 
desenvolupament de caràcter acadèmic. 

• Adequació i foment de polítiques de cooperació universitària al 
desenvolupament a l ineades amb e ls Object ius de 
Desenvolupament Sostenible. 

• Revisió de la gestió del pla propi de projectes de cooperació 
universitària al desenvolupament. 

• Foment d'accions de col·laboració encaminades a la captació de 
fons de suport a la cooperació, tant en convocatòries estatals 
com internacionals.

Candidatura
per l’UJI 

PROPÒSIT

Potenciar el paper de l'UJI en l'àmbit de la cultura i de l'extensió universitària

OBJECTIUS ACCIONS

Integrar la cultura com a valor i com 
a referent en la vida universitària

• Millora de la gestió dels espais culturals, tant propis com 
compartits. 

• Promoció d'activitats culturals adreçades a les demandes del 
nostre estudiantat.
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OBJECTIUS ACCIONS

Integrar la cultura com a valor i com 
a referent en la vida universitària 

(continuació)

• Potenciació d’activitats conjuntes amb agents culturals i 
institucions públiques i privades per tal de configurar una 
agenda cultural conjunta. 

• Impuls de vies de comunicació de doble direcció per al disseny 
col·laboratiu d'accions amb professorat i estudiantat.

Redissenyar el programa d'extensió 
universitària

• Consideració de la diversitat demogràfica i socioeconòmica de 
les diferents comarques a l'hora de dissenyar programes. 

• Ampliació de la xarxa de seus universitàries i potenciació de les 
accions formatives i divulgatives en les diferents seus. 

• Creació d'una Universitat d'Estiu que aglutine l'oferta de cursos 
d'estiu i done visibilitat a l'UJI. 

• Divulgació de resultats aconseguits pels membres de la 
comunitat universitària.

Enfortir el paper de la Universitat 
per a Majors com a part rellevant 

de l'UJI

• Disseny de projectes conjunts de col·laboració intergeneracional, 
permetent la participació d'estudiants de grau i postgrau en 
programes de la Universitat per a Majors.  

• Potenciació de la participació de l'estudiantat de la Universitat 
per a Majors en els programes institucionals.

Incrementar la presència de l'UJI 
l'entorn

• Enfortiment de les relacions amb agents socials i econòmics. 
• Comunicació de bones pràctiques universitàries al conjunt de la 

societat. 
• Estudiar la fórmula adient per a integrar l'antic personal al 

campus i en la projecció social i cultural de la Universitat. 
• Col·laboració amb institucions en la digitalització i difusió del 

patrimoni bibliogràfic i documental. 
• Reforçar i desenvolupar nous programes que advoquen per la 

inclusió, la conciliació i el sentiment de pertinença a l’UJI, al 
mateix temps que obrint-los a la societat.

Enfortir la xarxa d'antics alumnes 
(alumni) per tal de connectar amb 

el teixit social i empresarial

• Consolidació del programa d'Ambaixadors / Ambaixadores UJI 
tant en el nostre entorn com internacionalment. 

• Potenciació de la captació de nous socis i col·laboradors a la 
xarxa d'alumni.

PROPÒSIT

Enfortir els valors i els comportaments ètics en la nostra Universitat

OBJECTIUS ACCIONS

Impulsar la cultura de pau, el 
comportament ètic i la convivència

• Potenciació del compromís de la comunitat universitària amb els 
Drets Humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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OBJECTIUS ACCIONS

Impulsar la cultura de pau, el 
comportament ètic i la convivència 

(continuació)

• Potenciació del compliment dels valors recollits al codi ètic. 
• Incorporació de formes pacífiques de resolució de conflictes al si 

de la Universitat, en la formació i la investigació. 
• Consolidació d'una cultura de tolerància zero davant qualsevol 

tipus d'assetjament i prestació d'un servei d'assessorament a 
víctimes per a membres de la comunitat universitària.

Fomentar el respecte a la diversitat, 
la transversalitat i l'equitat de 

gènere

• Potenciació del programa d'atenció a la diversitat, convertint-lo 
en un referent d'inclusió social. 

• Reconeixement de les identitats múltiples vinculades a la 
diversitat sexual, cultural, ètnica, social... 

• Potenciació d'accions acadèmiques de sensibilització i formació 
que contribuïsquen a l'empoderament de les dones. 

• Realització d'accions que condueixen a la formació, 
 sensibilització i atenció de la comunitat universitària respecte a 
la diversitat afectivosexual.

PROPÒSIT

Avançar en la presència del valencià en la docència i la investigació

OBJECTIUS ACCIONS

Incrementar l'oferta docent en 
valencià

• Revisió de les mesures de promoció de la docència en valencià 
amb la finalitat d'augmentar el nombre de crèdits impartits en 
aquesta llengua. 

• Introducció de criteris lingüístics per a l'ordenació acadèmica

Donar suport a la docència en 
valencià

• Suport a la producció de materials docents en obert en valencià. 
• Promoció del valencià en la formació docent bàsica del 

professorat universitari. 
• Consolidació i promoció de la formació terminològica en 

valencià per àmbits de coneixement.

Estimular la producció i divulgació 
científica en valencià

• Millora de les ajudes per a la realització de tesis i 
d'esdeveniments científics en valencià. 

• Suport lingüístic per a augmentar la presència del valencià en les 
webs i altres plataformes digitals dels grups d'investigació.
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PROPÒSIT

Promoure la convivència lingüística (ús) dins i fora del campus

OBJECTIUS ACCIONS

Impulsar l'ús del repertori lingüístic 
global de la comunitat universitària

• Promoció d'esdeveniments lingüístics oberts dins i fora de l'UJI 
(Dia Europeu de les Llengües, Festival del coneixement, 
trobades interculturals...). 

• Creació de nous espais de diversitat lingüística (clubs de lectura, 
Dia del Llibre...). 

• Aposta per l'oferta cinematogràfica en versió original al 
paranimf.

Incentivar l'ús del valencià

• Activació del principi de subsidiarietat lingüística en la 
comunicació interna a l'UJI. 

• Promoció d'iniciatives per afavorir l'ús del valencià en els 
esdeveniments de les entitats vinculades a l'UJI. 

• Promoció d'una atenció correcta en valencià en llocs d'atenció 
directa al públic, prioritzant la formació necessària en aquest 
sentit.

Donar visibilitat a la riquesa 
lingüística de l'UJI

• Millora lingüística de la web de l'UJI. 
• Promoure l'ús de diverses llengües en VOX UJI Ràdio i en les 

xarxes socials. 
• Creació del portal de les llengües a l’UJI per donar a conéixer les 

oportunitats lingüístiques que la institució ofereix a estudiantat i 
personal investigador de fora de la nostra comunitat 
universitària.

PROPÒSIT

Impulsar el coneixement de llengües com una oportunitat que s'ofereix a l'UJI

OBJECTIUS ACCIONS

Promoure el perfil internacional de 
l'UJI i la importància de les llengües

• Identi f icació dels reptes l ingüíst ics amb vista a la 
internacionalització de l'UJI en PAS, PDI i estudiantat. 

• Millora de la formació en internacionalització i llengües 
conforme al Document Marc de Política Lingüística per a la 
Internacionalització de la CRUE.
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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.

OBJECTIUS ACCIONS

Impulsar un programa integral 
d'incentius

• Revisió dels programes d'incentius a la docència en altres 
llengües per augmentar la seua coherència i eficiència. 

• Reducció de taxes en matrícula de cursos de llengües per a la 
comunitat universitària. 

• Ajudes a la matrícula en les proves d'acreditació de llengües de 
nivell avançat per als membres de la comunitat universitària. 

• Promoció de l'acreditació oficial automàtica per a l'estudiantat 
que obtinga una formació equivalent dins els graus i màsters.

Fer del coneixement de les llengües 
una oportunitat

• Modificació del DCD per a incentivar el coneixement de llengües 
sense obstaculitzar la carrera acadèmica del PDI. 

• Establiment del compromís d'assolir un nivell lingüístic en un 
període determinat per part del nou PDI a temps complet i 
d’aquelles persones que promocionen, vinculat a la possibilitat 
de participar en determinats programes institucionals. 

• Estudi del pes de les llengües en la contractació del PDI i 
establiment d'una política negociada de perfilació de places, 
segons les necessitats lingüístiques en cada àmbit. 

• Reconeixement de la competència lingüística del PDI atenent a 
la seua experiència prèvia en docència en altres llengües. 

• Revisió del requisit lingüístic per tal que només siga obligatori 
per a l'obtenció de la titulació quan estiga acadèmicament 
recomanat o siga exigible legalment. 

Promoure la mobilitat per 
augmentar la consciència 

sociolingüística i sociocultural de la 
comunitat universitària

• Potenciació de les estades d'immersió lingüística per a PAS i PDI 
vinculades a la seua activitat professional. 

• Millora de la gestió dels intercanvis acadèmics de l'estudiantat 
en universitats estrangeres per afavorir la seua realització. 

Accions destacades en compromís social, 
cultural i lingüístic



0 32

5. Governança i 
sostenibilitat 
La complexitat i la càrrega burocràtica s'han 
incrementat considerablement, en moltes ocasions 
per exigències externes. Però també per exigència 
de normatives o procediments de gestió o de 
control propis que van més enllà del que exigeix la 
legalitat.  

Per una part, abordarem decididament un pla de 
simplificació en la gestió i un pla de simplificació 
normativa. Un aspecte clau en aquest sentit serà 
el disseny d'instruments de gestió basats en la 
confiança en les persones.  

Per una altra part, els plans estratègics d'unitats i 
departaments, a més d'implicar una elevada 
càrrega de gestió, no sempre aconsegueixen una 
adequada alineació entre els objectius de les 
diverses unitats i els propòsits estratègics generals. 
Resulta per tant, convenient, substituir-los per 
altres més eficaços. 

Respecte a l'estructura orgànica i organitzativa, 
els diversos canvis normatius i el creixement de la 
Universitat fan necessària una avaluació de 
l'estructura actual i de les atribucions i relacions 
entre els diversos òrgans i les funcions que 
realitzen. A més, proposarem mesures que 
asseguren la màxima transparència i participació 
en la presa de decisions. 

També impulsarem mecanismes de comunicació 
interna (xarxes socials i noves eines de missatgeria 
electrònica) que permeten incrementar la 
participació i la rendició de comptes, assegurar 
l'eficàcia de la comunicació i recollir de forma 
continuada suggeriments i propostes de la 
comunitat universitària.  

La generalització de l'administració electrònica 
també la considerem essencial per millorar la 
gestió. Per afavorir-la completarem el seu 
desplegament en tots els procediments. També 
avaluarem si l'equipament informàtic de PDI i PAS 
és adequat, prestant atenció no només a 
l'obsolescència dels equips sinó també a la 
generalització d'eines que faciliten la col·laboració 
a distància i la gestió completament electrònica 
(webcams, escàners per compartir documents, 
sistemes de videoconferència o de conversa 
instantània...). Igualment farem un pla de formació 
específic per adquirir les competències digitals 
necessàries. 

En matèria d'infraestructures, la principal prioritat 
serà finalitzar el campus amb l’acabament de les 
infraestructures necessàries per a consolidar els 
estudis de ciències de la salut.  

També resulta prioritari planificar de forma global 
el conjunt de necessitats d'espai al campus, l'ús 

Candidatura
per l’UJI 
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d'infraestructures i les inversions (edificis i 
instal·lacions) a realitzar en els anys vinents. 
Aquesta planificació global de les infraestructures 
d'acord amb l'ús i les necessitats cal fer-la també 
amb els edificis de l'UJI a la ciutat de Castelló, 
definint el model de gestió i assumpció de costos, 
en el cas d'edificis d'ús compartit. Igualment 
elaborarem un pla de manteniment i renovació 
d'infraestructures, prioritzant l'equipament de 
laboratori obsolet.  

Per últim, en els anys vinents caldrà assegurar la 
sostenibilitat financera. Per això exigirem a la 
Generalitat de forma lleial, raonada i ferma que el 
finançament de la Universitat Jaume I siga 
suficient, i responga al pes que cada universitat té 
en el conjunt del sistema universitari valencià en 
l'actualitat. Al mateix temps, treballarem per 
incrementar la captació de recursos privats i per 
millorar l'eficiència en l'ús dels recursos 
disponibles. 

PROPÒSIT

Millorar l'estructura organitzativa i la gestió 

OBJECTIUS ACCIONS

Millorar la gestió estratègica

• Revisió de l'actual pla estratègic de l’UJI amb la participació de 
la comunitat universitària i establiment d’un procediment 
participatiu periòdic per a la seua avaluació i revisió. 

• Integració dels diversos plans institucionals en el pla estratègic, 
incloent-hi, entre altres, la responsabilitat social i els objectius de 
desenvolupament sostenible. 

• Revisió, simplificació i integració dels plans estratègics dels 
centres, departaments i unitats en el pla estratègic institucional. 

• Coordinació dels programes i accions de les entitats dependents 
(Fundacions, SAUJI) amb el pla estratègic de l'UJI. 

Revisar l'estructura orgànica i 
millorar la seua gestió

• Avaluació, amb la participació de tots els agents implicats, de 
l'actual estructura organitzativa (departaments, comissions de 
titulació...) i de la conveniència d'una reorganització. 

• Revisió de la relació entre departaments i comissions de 
titulacions. 

• Revisió dels procediments de creació i funcionament d'altres 
estructures universitàries (instituts, càtedres...).

Generalitzar l'administració 
electrònica

• Generalització de la gestió electrònica en els procediments 
administratius. 

• Revisió, des de la perspectiva de la usabilitat, de les actuals 
aplicacions d'administració electrònica. 

• Realització de formació específica per a la capacitació digital de 
la comunitat universitària en matèria d'administració electrònica.

Candidatura
per l’UJI 
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PROPÒSIT

Simplificar i reduir la càrrega burocràtica

OBJECTIUS ACCIONS

Simplificar la normativa i afavorir el 
seu coneixement

• Avaluació de la normativa interna, revisant el contingut que ve 
imposat per normatives externes i les exigències pròpies 
internes, per tal de simplificar-les. 

• Establiment de normes internes amb la flexibilitat suficient per a 
poder aplicar-se, amb la màxima transparència, de forma 
ajustada a les circumstàncies particulars de cada centre.  

• Millora de la informació i de l'accés a la normativa aplicable amb 
especial atenció a la informació que requereix l’alumnat.

Simplificar els processos 
administratius 

• Avaluació del contingut dels diversos procediments i processos 
administratius. 

• Coordinació entre els diversos processos administratius, tenint 
en compte la informació que consta a la base de dades 
institucional, per evitar duplicitats en la informació requerida.

Simplificar els sistemes d'avaluació 
a través d'enquestes

• Elaboració d'un pla d'enquestes per evitar que s'haja d'avaluar 
cadascuna de les activitats per tots els participants.  

• Millora de la retroalimentació amb els participants dels sistemes 
d'avaluació. 

• Impuls de la utilització de sistemes no burocràtics com els 
instruments de comunicació social per a conèixer l'opinió dels 
usuaris.

PROPÒSIT

Millorar la participació, la transparència i la comunicació interna

OBJECTIUS ACCIONS

Millorar la participació i la 
transparència

• Revisió de la participació dels diversos col·lectius de la 
comunitat universitària en els òrgans de govern i en la presa de 
decisions rellevants. 

• Establiment de polítiques que garantisquen la presència 
equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern i 
representació.
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OBJECTIUS ACCIONS

Millorar la participació i la 
transparència  
(continuació)

• Millora del procediment per a la publicació de totes les 
convocatòries i acords de les reunions d'òrgans col·legiats.  

• Revisió i millora de la usabilitat del portal de transparència.

Millorar la comunicació interna

• Establiment de noves vies de relació entre el Consell de Direcció 
i la comunitat universitària. 

• Millora del disseny i usabilitat de la pàgina web.  
• Millora de la coordinació entre serveis i unitats encarregats 

d'informar i comunicar a la comunitat universitària. 
• Generalització d'eines de comunicació interna basades en xarxes 

socials i noves eines de missatgeria electrònica.

Millorar la gestió de les reunions

• Publicació amb suficient antelació del calendari de convocatòries 
ordinàries de reunions dels òrgans col·legiats generals. 

• Generalització de bones pràctiques per a reduir la durada 
màxima de les diverses reunions sense afectar la participació i 
debat. 

•  Potenciació de les reunions en línia.

PROPÒSIT

Consolidar el campus i la seua habitabilitat i assegurar la sostenibilitat econòmica

OBJECTIUS ACCIONS

Consolidar el campus i planificar la 
renovació i manteniment de les 

infraestructures 

• Planificació global de les infraestructures d'acord amb l'ús i les 
necessitats (aplicable també als edificis de l'UJI a la ciutat de 
Castelló).  

• E laborac ió d 'un p la de manten iment i renovac ió 
d'infraestructures, prioritzant l'equipament de laboratori obsolet. 

• Finalització de les infraestructures necessàries per a consolidar 
els estudis de l'àrea de la Salut. 

• Establiment de clàusules de responsabilitat social en les 
concessions i contractacions de serveis.

 
Millorar la sostenibilitat i 
habitabilitat del campus

• Incorporació d'avanços tecnològics en matèria de sostenibilitat 
de les infraestructures i d'accessibilitat per a persones amb 
diversitat funcional.  

• Potenciació del programa UJI-Hàbitat Saludable. 
• Anàlisi i reordenació dels espais d'ús de vianants, vies per a 

bicicletes, vies per al trànsit rodat i espais d'aparcament al 
campus.
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Accions destacades en 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.

OBJECTIUS ACCIONS

Millorar la sostenibilitat i 
habitabilitat del campus 

(continuació)

• Reivindicació de la millora del transport públic, especialment des 
de les poblacions del nord de la província. 

• Potenciació dels criteris saludables en les concessions (menús 
saludables en cafeteries, màquines de vending de fruita, 
reducció de l'ús de productes fitosanitaris per part de les 
empreses de jardineria...).

Assegurar la sostenibilitat 
econòmica

• Reivindicació d'un finançament suficient d'acord amb un pla que 
responga al pes que té l’UJI en el conjunt del sistema universitari 
valencià en l'actualitat.  

• Potenciació de la captació de recursos externs donant suport a la 
preparació de propostes a convocatòries competitives de 
diferent caràcter. 

• Impuls del finançament privat a través de convenis i altres 
fórmules de mecenatge, com ara les càtedres i aules d'empresa.  

• Increment de l'eficiència i racionalització en la despesa, entre 
altres, a través de la utilització de fórmules d'homologació de 
proveïdors per al subministrament. 

• Anàlisi de la despesa assignada a les diverses activitats per tal de 
racionalitzar-la, prioritzant aquelles actuacions que es consideren 
essencials.
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Candidatura i equip

Candidatura 

La «Candidatura per l’UJI» està formada per 
un grup de persones compromeses amb l’UJI 
que volem donar un nou impuls a la nostra 
universitat. Hem intentat incorporar gent de 
tots els àmbits i combinar experiència amb 
joventut. La nostra candidatura vol reflectir la 
necessitat que tenim de conviure amb la 
pluralitat i la diversitat per anar avançant dins i 
fora del campus. 

La candidatura al Claustre del PDI Funcionari 
està formada per un total de 71 Titulars (52% 
dones i 48% homes) i 71 Suplents. Pel que fa 
al llistat del PDI Contractat (resta de PDI) està 
format per 14 Titulars (50% dones i 50% 
homes) i 21 Suplents. Finalment, tanca la 
Candidatura per l'UJI el llistat de Becaris, amb 
1 Titular i 3 Suplents. 

Candidatura
per l’UJI 
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Ximo Gual Arnau 
VICERECTOR D'ORDENACIÓ 
ACADÈMICA I PROFESSORAT 

Catedràtic de Geometria i Topologia en el Departament de 
Matemàtiques de la Universitat Jaume I de Castelló. Forma 
part del grup d’investigació en Anàlisi d’Imatge Mèdica i 
Estereologia i de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies 
de la Imatge (INIT).   Ha sigut investigador en diferents 
projectes de recerca i contractes amb empreses. Pel que fa a 
la gestió universitària, ha estat vicedirector (2006-2010) i 
director (2010-2018) de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals (ESTCE). 

Eva Alcón Soler 
RECTORA 

Catedràtica de Filologia Anglesa en el Departament d’Estudis 
Anglesos de la Universitat Jaume I. Directora del grup 
d’investigació LAELA (Applied Linguistics to the Teaching of 
the English Language). Ha realitzat diverses estades docents i 
d’investigació, dirigit diferents projectes de recerca i tesis 
doctorals, i publicat en nombroses editorials i revistes 
internacionals. Pel que fa a la gestió universitària, ha estat 
directora de titulació, Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Estudiants, Vicerectora de Relacions Internacionals, 
col·laboradora de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria, així com avaluadora de l’ANEP, l’AVAP i ANECA.

Equip de govern 

Candidatura
per l’UJI 
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Candidatura
per l’UJI 

Isabel García Izquierdo 
VICERECTORA D’ESTUDIS I DOCÈNCIA 

Catedràtica de Lingüística aplicada a la Traducció al 
Departament de Traducció i Comunicació i Directora del grup 
d'investigació GENTT (Gèneres textuals per a la traducció), 
que investiga en la millora de la comunicació especialitzada 
multilingüe. Ha impartit nombrosos cursos, seminaris i 
conferències a universitats nacionals i estrangeres i ha 
publicat més de 60 treballs nacionals i internacionals. Té una 
extensa trajectòria en gestió universitària i en l’actualitat és 
Vicerectora d’Estudis.

Jesús Lancis Sáez 
VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA 

Catedràtic d’Òptica en el Departament de Física de la 
Universitat Jaume I. La seua labor investigadora està 
centrada en el camp de la fotònica. Investigador del Grup de 
Recerca en Òptica, és coautor de més de 150 articles 
científics en revistes internacionals, i ha dirigit nombrosos 
projectes d’investigació́ finançats per organismes públics. Pel 
que fa a la gestió́ universitària, ha estat Director de 
Departament, membre del Claustre i va liderar el projecte de 
creació de l’Escola de Doctorat, de la qual va ser director. En 
l’actualitat és vicerector d’Investigació i Doctorat. 

Inmaculada Rodríguez Moya 
VICERECTORA D’ESTUDIANTAT I 
COMPROMÍS SOCIAL 

Professora Titular d’Universitat en l’àrea d’Història de l’Art. 
Des de la seua incorporació a la universitat com a FPU en 
1999 ha participat en la gestió universitària i en l’actualitat és 
Directora del Departament d’Història, Geografia i Art. La 
seua experiència investigadora es resumeix en vuitanta 
publicacions, en la direcció de projectes i en estades de 
recerca internacionals al voltant de la Iconografia del Poder. 
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Joan Antoni Martín Montaner 
VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ 
I COOPERACIÓ

Carmen Lázaro Guillamón 
VICERECTORA DE CULTURA I 
RELACIONS INSTITUCIONALS 

Professora Titular de Dret Romà en el Departament de Dret 
Públic. La seua línia de recerca fonamental és l’anàlisi 
històrico-crítica de les institucions jurídiques romanes, de la 
tradició romanística i dels fonaments del Dret actual. Pel que 
fa a la gestió universitària, ha estat membre de la Junta de 
Facultat i del Claustre en diverses legislatures i, des de 2007, 
és directora acadèmica de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS). 

Professor Titular d’Universitat en el Departament d’Economia. 
Ha desenvolupat la seua recerca en el camp de l’economia 
internacional, més específicament en l’estudi dels 
determinants dels fluxos comercials i de l’impacte de les 
migracions sobre el comerç i les inversions internacionals. Ha 
publicat en diferents revistes d’àmbit nacional i internacional. 
Pel que fa a la gestió universitària ha estat director de 
l’Institut d’Economia Internacional de l’UJI i vicedegà del 
Grau d’Economia.

Pilar Safont Jordà 
VICERECTORA DE PROMOCIÓ 
LINGÜÍSTICA I IGUALTAT 

Professora Titular d’Universitat en el Departament d’Estudis 
Anglesos. Membre del grup de recerca LAELA des de 1999. 
La seua investigació se centra  en el desenvolupament 
pragmàtic d'aprenents d’anglès com a tercera llengua, com 
també en els factors que influeixen en el desenvolupament 
multilingüe. És vicepresidenta de l'Associació Internacional 
de Multilinguisme (IAM). Ha estat secretària de Departament, 
membre del claustre, directora del programa de doctorat 
interuniversitari i coordinadora del Màster MELACOM. 
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Rafael Mayo Gual 
VICERECTOR DE CAMPUS I VIDA 
SALUDABLE 

Professor Titular en l'àrea d’Arquitectura i Tecnologia dels 
Computadors. Forma part del grup de recerca HPC&A (High 
Performance Computing and Architectures) de l'UJI. Ha 
format parte de nombrosos projectes de recerca i contractes 
de transferència de coneixement tecnològic. Ha impartit 
assignatures en totes les titulacions d'informàtica. Quant al 
vessant de gestió universitària, ha realitzat entre altres les 
tasques de secretari de la Unitat Predepartamental 
d'Informàtica, vicedirector i director de l'ESTCE. 

Modesto Fabra Valls 
VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ, 
COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ 

Professor Titular de Dret Financer i Tributari. Va ser secretari 
general i vicerector d'Assumptes Econòmics i Serveis en 
xarxa de l’UJI. També ha sigut director del Projecte per a 
l'impuls de l'administració electrònica. Autor de diverses 
publicacions en matèries relatives als procediments tributaris 
i la fiscalitat empresarial. La seua activitat docent es 
distribueix en diverses titulacions tant jurídiques com a 
econòmiques i en màsters oficials de l’UJI. També ha 
participat com a professor extern en diversos màsters i 
programes de doctorat d'altres universitats. 

Cristina Pauner Chulvi 
SECRETÀRIA GENERAL 

Professora Titular de Dret Constitucional en el Departament 
de Dret Públic de la Universitat Jaume I. La seua investigació 
i producció científica se centra en l'estudi de les llibertats 
d'expressió i informació, privacitat i protecció de dades. Ha 
dirigit i participat en projectes d'I+D europeus i nacionals 
sobre aquestes matèries. Pel que fa a la gestió universitària, 
va ser degana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques (FCJE) de la Universitat Jaume I. 
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Programa electoral
2018/2022

Candidatura al claustre i 
al rectorat de l’UJI

Candidatura
per l’UJI 
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