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0. Resum Executiu 

L'objectiu del Pla de Màrqueting 2014 és coordinar i potenciar les accions dirigides a 
promocionar l'oferta educativa, de transferència i cultural, així com a identificar, 
estructurar i promoure les fonts d'ingressos de l’UJI. A un nivell més concret es 
planteja incrementar el ràtio de matrícula/oferta de nou ingrés en grau del 96% del curs 
2011-12 al 98% en el curs 2013-14, i en màster oficial del 65'88% al 70%, 
respectivament. També es contempla millorar la nota mitjana de l'alumnat d'accés de 
grau i el posicionament de la marca UJI a nivell nacional i internacional. Un altre 
objectiu d'aquest pla és incrementar el finançament privat a través de la transferència, 
el patrocini i el mecenatge, la formació continuada i l'explotació comercial d'espais. 
Finalment, es volen potenciar les relacions amb la societat per mitjà de la promoció de 
les activitats socioculturals i esportives, els alumni i les seus universitàries. 

Per a aconseguir aquestos objectius, és important concretar la imatge que es vol 
projectar, que s’ha de basar en els principals punts forts de l’UJI que la diferencien 
d'altres universitats. Aquest concepte és el de posicionament, que, d'acord amb la 
missió i visió del Pla Estratègic UJI 2014, considera que l’UJI vol ser vista com una 
universitat pública d'excel·lència integrada en el seu entorn social i econòmic, 
orientada a l'ensenyament personalitzat i a l'empleabilitat, líder en noves tecnologies i 
amb un tarannà emprenedor, innovador i creatiu.  

Per a aconseguir aquestos objectius s'aprofiten programes ja existents i també es 
plantegen noves accions, tot amb una clara intenció de coordinar-los d'acord amb el 
posicionament desitjat. Els programes es classifiquen en tres àmbits: Destí UJI, 
Universitat-Empresa i Implicació social, que es completen amb unes accions 
transversals que afecten els tres grups.  

En l'àmbit Destí UJI es contemplen set programes: 1) programa de promoció del grau, 
2) programa de promoció del postgrau, 3) programa de promoció de la formació 
contínua, 4) programa de promoció de la Universitat per a Majors, 5) programa de 
captació del talent, 6) programa de promoció internacional, i 7) programa ambaixadors 
UJI.  

En l'àmbit Universitat-Empresa es plantegen quatre programes: 1) programa de 
promoció de l'ocupació, 2) programa de promoció de l'oferta cientificotecnològica i dels 
serveis d'investigació, 3) programa de patrocini i mecenatge, i 4) programa de 
promoció dels suports i espais publicitaris de la UJI.  

En l'àmbit d'Implicació Social hi ha set programes: 1) programa alumni, 2) programa 
SAUJI, 3) programa Campus Obert, 4) programa de comercialització de continguts 
UJI, 5) programa d'explotació comercial de la marca UJI, 6) programa de promoció de 
l'oferta cultural i de l'extensió universitària, i 7) programa de promoció de l'oferta 
esportiva.  

Finalment, es plantegen tres accions transversals que afecten tots els àmbits: 1) 
millora i optimització de la pàgina web i de la promoció online, 2) transferència dels 
valors de la marca CEI CampusHabitat5U a la marca UJI, i 3) creació d'un Comité de 
Promoció de la UJI (CPU).  

Per a organitzar i executar este plans es crega el Comité de Màrqueting que es reunirà 
regularment per a analitzar i coordinar el desenvolupament d'este plans. Este comité 
es constituirà com a grup de millora del PAS.  
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1. Introducció 

El Pla Estratègic UJI 2014 va ser aprovat pel Consell de Govern el 13 de maig del 
2011 i pel Consell Social el 18 de juliol del mateix any. S'establixen cinc objectius 
generals, dels quals destaquen dos amb què el Pla de Màrqueting 2014 té relació 
directa: consolidar l'oferta educativa de la UJI amb un model educatiu propi, i 
augmentar la transferència a les empreses. És per aquesta raó que l'eix 12 del Pla 
Estratègic és “Màrqueting i Comunicació”, on s'establix l'objectiu estratègic “OE22: 
Dissenyar i posar en marxa un Pla de Màrqueting”.  

El màrqueting té una imatge estereotipada. Molta gent pensa que les activitats 
comercials i de màrqueting no tenen cabuda en l'àmbit públic. El fet que l'estratègia 
comercial siga un aspecte associat al món empresarial ha sigut la causa d'aquesta 
visió. Però, aquesta apreciació no ha sigut compartida en altres països desenvolupats. 
En Estats Units, Anglaterra, França o Alemanya, el màrqueting és una funció molt 
important en les universitats, on s'impulsa la captació d'estudiantat, els convenis amb 
empreses, el patrocini i el mecenatge o l'explotació comercial de les instal·lacions del 
campus. 

La intensa crisi que estem patint està replantejant la visió del màrqueting en el món 
universitari. Per exemple, algunes universitats catalanes han posat en marxa serveis 
de màrqueting, les universitats politècniques tenen Centres de Transferència de 
Tecnologia (CTT) on treballen promotors comercials, i cada vegada és més comú 
veure anuncis d'universitats públiques en els mitjans de comunicació. 

La pregunta clau és, què pot aportar el màrqueting a una universitat pública? Primer fa 
falta entendre el concepte. El màrqueting com a funció de les organitzacions té dues 
vessants: d'una banda proporciona informació interna i externa per a la presa de 
decisions estratègiques (evolució de la demanda, criteris de decisió de la clientela, 
fonts d'informació utilitzades, motivacions, identificació de segments, estudis de 
fidelització i de satisfacció, estudis de posicionament, entre altres); i d'altra banda, 
presa de decisions en temes de producte (cartera, marca, llançament de nous 
productes), preu (fixació, promocions), distribució (punts de venda) i promoció (venda 
personal, comunicació, internet, relacions públiques). El primer es denomina 
màrqueting estratègic pel seu component d'anàlisi i visió a mig-llarg termini, i el segon 
es denomina màrqueting operatiu. És evident que moltes de les activitats que formen 
part del màrqueting es fan en les universitats públiques. Per exemple, es dissenyen 
“productes” que són els títols, la transferència, les patents, o els serveis; es fan 
activitats comercials per mitjà de les visites a instituts de secundària o els contactes 
del personal investigador amb les empreses. En aquesta línia el màrqueting pot ajudar 
a sistematitzar totes aquestes tasques i a establir una estratègia que coordine els 
esforços que s'estan fent en la universitat.  

No és fàcil introduir una nova funció en una institució com una universitat pública. Hi 
ha reticències estructurals que s'aguditzen amb l'escassetat de recursos. I aquesta és 
precisament la situació en la qual el Consell de Direcció de la UJI vol posar en marxa 
el Pla de Màrqueting. Aquesta realitat ens porta a ser molt prudents en l'abast d'aquest 
primer pla. L'avantatge és que ja hi ha una sèrie de programes en la UJI que poden 
catalogar-se com a activitats de màrqueting. Junt amb elles també s'està treballant en 
altres programes totalment relacionats amb el tema. Des d'aquesta perspectiva el més 
important, a banda d'aconseguir les metes, és instaurar i consolidar el màrqueting com 
una funció més de la universitat. Per aquesta raó en el pla han participat serveis de 
l’UJI a través d'alguns dels seus programes. D'ací naix la idea de constituir el Comité 
de Màrqueting de l’UJI, coordinat per l'Àrea de Comunicació Corporativa i Patrocini del 
Servei de Comunicació i Publicacions (SCP), del qual formaran part la Unitat de Suport 
Educatiu (USE), l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI), l'Oficina d'Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), l'Oficina de Cooperació en Investigació i 



Pla de Màrqueting UJI 2014 

5 
 

Desenvolupament Tecnològic (OCIT), el Servei d'Activitats Socioculturals (SASC), el 
Servei d'Esports (SE), el Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada 
(CEPFC) i la Universitat per a Majors.  

El Pla de Màrqueting 2014 s'estructura en quatre grans apartats. Primer, es fa un 
resum de tota la informació analitzada pel pla per mitjà de la tècnica DAFO. Segon, 
s'establixen els objectius del pla i els indicadors per a mesurar-lo. Tercer, es detallen 
l'estratègia i les línies d'acció, tenint en compte que en l'estratègia es concreta el 
posicionament desitjat per a l’UJI, i en les línies d'acció s'enumeren els 18 programes 
estructurats en els tres àmbits, i les 3 accions transversals. Quart, es defineix el 
Comité de Màrqueting de la UJI i el sistema de control.  
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2. Anàlisi DAFO 

La tècnica DAFO és molt aconsellable quan es vol sistematitzar l'anàlisi d'una gran 
quantitat d'informació. És molt versàtil i s'aplica a qualsevol tipus d'estudi estratègic. 
Quan es fa un DAFO per a temes de màrqueting, l'abast de la informació analitzada és 
més reduït que, per exemple, en un pla estratègic. Ací es detecten oportunitats, 
amenaces, punts forts i punts febles relacionats amb alguns públics clau per a 
l'activitat de la institució. Més concretament, a més de l'entorn, s'ha estudiat el 
comportament de l’estudiantat de grau de nou ingrés i d'intercanvi entrant, de les 
empreses en relació a la transferència, així com les activitats relacionades amb el 
màrqueting que es fan en l’UJI.  

AMENACES 
L'entorn econòmic fins a 2014 és difícil de preveure. Sembla que les previsions parlen 
d'un estancament i, fins ara, d'una recessió. Les finances públiques en general, i de la 
Comunitat Valenciana en particular, pateixen un deteriorament molt fort que incideix 
directament en el funcionament de l’UJI. Encara que les universitats públiques 
valencianes es mouen en el marc del Pla Pluriennal de Finançament (PPF) 2010-2017, 
les dificultats econòmiques de la Generalitat Valenciana no en garanteixen l’aplicació. 
Així, la situació econòmica restringirà les polítiques de l’UJI fins a 2014. 

A banda dels temes econòmics, des de la perspectiva dels estudis fa falta tindre en 
compte tres aspectes: 1) l'increment de la competència en l'àmbit de l'educació 
superior com demostra l'augment continuat de la quota de les universitats privades; 2) 
l'augment de l'oferta de títols coincidents que ofereix l’UJI respecte a les universitats 
del nostre entorn d'influència; 3) la prevista baixada demogràfica d'estudiantat que 
accedirà a la universitat en els propers tres anys. A tot açò cal afegir el poder 
d'atracció d'altres universitats públiques a menys d'una hora de distància que estan 
captant, particularment, alumnat d'alt rendiment. Respecte a la transferència, el teixit 
empresarial continua deprimit i amb menys recursos per a dedicar a la I+D+i i a altres 
projectes. 

OPORTUNITATS 
Qualsevol crisi amaga oportunitats. Encara que és cert que en aquestos propers anys 
l’UJI s'enfrontarà a la situació més compromesa des de la seua creació, i que serà 
necessària una política de control de la despesa, no és menys cert que hi han algunes 
oportunitats que es poden explotar. En primer lloc, l'alta taxa de desocupació ha fet 
que l’estudiantat de secundària opte ara per continuar els seus estudis en la 
universitat. En segon lloc, l’UJI té l'oportunitat de desenvolupar encara més tot l'àmbit 
de postgrau, formació continuada i de reciclatge professional. En tercer lloc, el nou 
model productiu a què ens acosta la crisi es fonamenta en el coneixement, la qual 
cosa col·loca a les universitats en el centre del model per la seua capacitat de 
transferència. En quart lloc, l’UJI té la potencialitat d'explotar comercialment alguns 
serveis i espais. En cinquè lloc, es poden potenciar els aspectes lligats al patrocini i el 
mecenatge. Finalment, en l'àmbit acadèmic, la proximitat d'un gran centre de població 
com és València i la seua àrea metropolitana, excel·lentment comunicada amb l’UJI, 
és una oportunitat real per als graus i màsters oferts per la universitat.  

PUNTS FORTS 
Els 20 anys de treball continuat han portat a construir una institució amb unes 
innegables fortaleses. Primer, la qualitat en la gestió i en els estudis, com demostren 
les diferents certificacions (ISO, EFQM, Campus d'Excel·lència Internacional), que la 
fan esdevindre un referent en tot l'Estat. Segon, la presència de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) en tots els àmbits, la qual cosa l'ha convertida en 
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líder d’aquesta àrea en tota Espanya. Tercer, un únic campus, modern i ben 
comunicat. En quart lloc, la bona imatge que l’UJI ha projectat en el seu entorn més 
immediat (comarques de Castelló). Cinquè, una oferta d'estudis oficials àmplia. Sisè, 
una oferta complementària esportiva i cultural molt ben valorada per l’estudiantat i la 
societat en general. Setè, l'aposta per l'empleabilitat, per mitjà del pràcticum obligatori 
en els estudis oficials i el foment de l'emprendedurisme. Vuitè, una dimensió 
adequada, que permet la personalització en l'ensenyament. Nové, el PDI i el PAS de 
l’UJI té una cultura organitzativa positiva que facilita el canvi i l'adaptació a l'entorn. 

PUNTS FEBLES 
Encara queden coses per a fer i per a millorar. En primer lloc, encara que la imatge 
que té l’UJI és bona, es detecta feblesa en la reputació corporativa, en el sentit de que 
bon nombre de l’estudiantat d'alt rendiment d'alguns àmbits tria altres universitats com 
a primera opció. En segon lloc, hi ha deficients vies de comunicació amb les 
comarques del nord de la província, al mateix temps que les bones infraestructures 
comunicatives amb València faciliten un èxode d'estudiantat des del districte de 
Castelló. En tercer lloc, l’UJI no ha establert una política integral amb els alumni, la 
qual cosa ha restat possibilitats. En quart lloc, el web té una gran quantitat d'informació 
però falta reestructurar-la per a fer-la més usable. En cinquè lloc, l’UJI té un punt feble 
en la internacionalització malgrat els esforços fets, sobretot si la comparem amb les 
universitats públiques de la ciutat de València.  
Com a conclusió d'aquest DAFO sembla clar que lUJI ha d'intentar aprofitar les 
oportunitats detectades a partir dels seus punts forts, al mateix temps que s'esforça 
per superar les seues febleses.  
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3. Objectius 
Arran de la informació recollida i de l’anàlisi DAFO, s’han plantejat sis objectius a 
complir pel Pla de Màrqueting UJI 2014. 

 
OBJECTIU 1 
 
Incrementar el ratio de matrícula de nou ingrés en grau sobre oferta al 
98% 
 
Indicadors principals 
 

• Nombre d’alumnat de nou ingrés matriculat en grau. 
• Ratio de matrícula de nou ingrés sobre oferta anual. 

 
 
OBJECTIU 2 
 
Incrementar el ratio de matrícula de nou ingrés en màsters universitaris 
sobre oferta fins al 70% 
 
Indicadores principales 
 

• Nombre d’alumnat de nou ingrés matriculat en postgrau. 
• Ratio de matrícula de nou ingrés sobre oferta anual. 

 
 
OBJECTIU 3 
 
Millorar el perfil de l’estudiantat matriculat mitjançant polítiques de 
captació de talent 
 
Indicadors principals 
 

• Nota mitjana d’accés a la universitat de l’alumnat. 
• Nota mitjana de l’expedient acadèmic de la persona titulada universitària. 
• Nombre d’alumnat en programes de captació/gestió de talent (estudia i investiga, 

olimpiades, etc.) 
 
 
OBJECTIU 4 
 
Millorar el posicionamient de la marca UJI en la seua àrea d’influència 
nacional i internacional. 
 
Indicadors principals 
 

• Evolució dels estudis de posicionament. 
o Estudi d’image corporativa (Índex Villafañe) 
o Estudio de posicionament Feria Educativa de Valencia (Índex Formaemple@) 

• Nombre d’alumnat, PAS, PDI entrants estrangers participants en programes d’intercanvi 
i de visites 

• Nombre d’alumnat estranger matriculats en grau i postgrau. 
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OBJECTIU 5 
 
Potenciar les relacions entre la Universitat i l’empresa 
 
Indicadors principals 
 

• Nombre de contractes i convenis entre Universitat i Empresa (investigació, borsa de 
treball, patrocini, etc.) 

• Recursos procedents de relacions entre Universitat i Empresa. 
o Recursos captats en contractes d’investigació (article 83 LOU) 
o Recursos captats en formació continua i postgrau propi. 
o Recursos captats por patrocini, mecenatge i serveis de màrqueting 

 
 
OBJECTIU 6 
 
Potenciar les relacions entre la Universitat i la societat 
 
Indicadors principals 
 

• Nombre d’activitats socioculturals i esportives de l’UJI 
• Nombre de participants en les activitats socioculturals i esportives de l’UJI 
• Recursos captats en les activitats socioculturals i esportives de l’UJI 
• Nombre d’antic alumnat en el Programa Alumni. 
• Evolució de persones sòcies i grau de fidelitat en la SAUJI. 
• Nombre de persones usuàries de les seus universitàries de l’UJI. 
• Recursos captats per les seus universitàries de l’UJI. 
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Indicadors de partida 
 
IIInnndddiiicccaaadddooorrr    DDDaaatttaaa/// ttt iiipppuuusss iiinnndddiiicccaaadddooorrr

(((AAAnnnuuuaaalll    ooo   cccuuurrrsss)))    
VVVaaalllooorrr    dddeee   
pppaaarrrttt iiidddaaa   

OOObbbjjjeeecccttt iiiuuu
222000111444   

Nombre d’alumnat de nou ingrés matriculat en 
grau    

Ratio de matrícula sobre oferta anual de grau    
Nombre d’alumnat de nou ingrés matriculat en 
màsters universitaris    

Ratio de matrícula sobre oferta anual de màsters 
universitaris    

Nota mitjana d’accés a la universitat de l’alumnat    
Nota mitjana de l’expedient acadèmic de les 
persones titulades UJI de grau    

Nombre d’alumnat en programes de 
captació/gestió de talent    

Estudi de reputació corporativa (Informe 
Villafañe)    

Estudi de posicionament Fira Educativa de 
València    

Nombre d’alumnat estranger entrant en 
programes de intercanvi per a graus    

Nombre d’alumnat estranger de nou ingrés 
matriculat en grau i postgrau    

Convenis i contractes entre Universitat i 
Empresa    

o Convenis de cooperació en pràctiques 
d’empresa nous    

o Convenis de cooperació en pràctiques 
d’empresa en vigor    

o Contractes d’investigació amb empreses    
o Convenis de col·laboració empresarial, 

contractes de patrocini i acords de 
contraprestació amb empreses 

   

Recursos captats per les relacions Universitat-
Empresa    

o Recursos captats en contractes 
d’investigació amb empreses (art. 83 LOU)    

o Recursos captats en formació continua i 
postgrau propi    

o Recursos captats per patrocini, mecenatge 
i serveis de màrqueting    

Nombre d’activitats socioculturals de l’UJI    
Nombre de participants en les activitats 
socioculturals de l’UJI    

Recursos captats en les activitats socioculturals 
de l’UJI    

Nombre d’activitats esportives de l’UJI    
Nombre de participants en las activitats 
esportives de l’UJI    

Recursos captats en les activitats esportives de 
l’UJI    

Nombre d’antic alumnat en el Programa Alumni    
Evolució de socis i grau de fidelitat en la SAUJI    
Nombre de persones usuàries de les seus 
universitàries de l’UJI    

Recursos captats por les seus universitàries de 
l’UJI    
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4. Estratègia i línies d’acció 

4.1. El posicionament objectiu de l’UJI 
 
Les característiques més distintives de l’UJI indueixen a desenvolupar un 
posicionament que explote totes aquestes oportunitats i alínie la seua imatge 
amb els objectius estratègics. En aquest sentit, en la següent frase s’han 
intentat sintetitzar els elements distintius i diferenciadors de l’UJI: 
 
Universitat pública d’excel·lència integrada en l’entorn social i econòmic, amb 
un campus atractiu, orientada a l’ensenyament personalitzat, a l’empleabilitat i 
a la recerca de qualitat, líder en noves tecnologies, amb un tarannà 
emprenedor, innovador, creatiu, i compromesa amb la responsabilitat social. 
 

• Excel·lent, per la renovació continua del Segell d’Or EFQM 500+ que 
només gaudeixen tres universitats espanyoles i per formar part del 
Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) CampusHabitat5U. Així 
mateix, des dels seus orígens ha treballat decididament en la 
normalització i certificació de la qualitat del processos a través d’ISO 
9000 i 14000 i amb la promoció de les cartes de serveis. 

 
• Campus atractiu, per totes les seues instal·lacions integrades en un 

únic campus atractiu i modern. 
 

• Integrada en el seu entorn social, pels programes culturals i 
d’extensió universitària, i econòmica, pels múltiples convenis de 
col·laboració signats amb l’entorn empresarial. 
 

• Orientada a l’ensenyament personalitzat per la seua dimensió, similar 
a la de les millors universitats del món, que li permet oferir el tracte 
adequat per al seguiment del progrés de l’alumnat. 

 
• Orientada a l’ocupabilitat, per l’esforç cap al desenvolupament de 

programes de pràctiques en empreses i les accions orientades cap a 
l’àmbit laboral de l’alumnat.  

 
• Orientada a la recerca de qualitat, pels seus instituts i grups de 

recerca que posicionen a la UJI en els rànquings internacionals. 
 

• Líder en noves tecnologies, per l’actitud proactiva que marca 
tendències en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 
• Un tarannà emprenedor, innovador i creatiu, pels valors fundacionals 

de la universitat assumits per la comunitat universitària, que s’articulen 
en programes innovadors per a potenciar el talent i orientar-lo des del 
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principi a la investigació i/o a l’emprenedurisme. Així mateix ha destacat 
a nivell nacional pels seus programes de promoció de la igualtat de 
gènere.  

 
• Compromesa amb la responsabilitat social, per la seua 

transparència i els seus programes d’acció social. 
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4.2 Línies d’acció. 
Mitjançant les següents línies d’acció s’estableixen les bases d’actuació per als 
propers tres anys.  

L’estructura de cada línia d’acció no és un compartiment estanc ja que totes 
elles tenen interessos interrelacionats i la seua eficàcia depèn i afecta a la 
totalitat del pla i a la consecució del conjunt dels objectius. 

 

444...222...111...      ÀÀÀmmmbbbiiittt   DDDeeessstttííí   UUUJJJIII   
 
A través d’aquesta línia d’acció s’articulen els programes dirigits a promocionar 
l’UJI com un centre educatiu de qualitat i de referència, i a la captació d’alumnat 
amb talent.  
 

Programa 
 
Programa de promoció de Grau 
 
Públic objectiu 
 
Principalment públic preuniversitari: joventut entre 15 i 18 anys.  
Un altre públic preuniversitari: Majors de 25, 40 i 45 anys. 
 
Objectius 
 
Difusió i promoció de l’oferta de grau de l’UJI i la captació d’alumnat per a 
cobrir l’oferta d’aquestos estudis. 
 
Descripció 
 
Aquest programa està dirigit a promocionar l’oferta de grau de l’UJI i 
aconseguir el major nombre d’estudiantat matriculat possible per a completar 
l’oferta de places en los graus de l’UJI. Els Centres, la Unitat de Suport 
Educatiu (USE) i el Servei de Comunicació i Publicacions (SCP) són les 
principals unitats organitzatives que realitzen accions de difusió i promoció de 
l’oferta acadèmica de grau. 
 
Accions destacades 

 
• Elaboració de materials de promoció i difusió de l’oferta formativa de grau. 
• Jornada de Portes Obertes dirigida a l’estudiantat de 2n de Batxillerat dels 

centres de secundaria de l’àmbit d’influència de la UJI. 
• Trobada de Portes Obertes a la Societat, dirigit a la població en general 
• Participació en fires educatives de grau 
• Visites i xerrades en centres educatius 
• Visites de centres educatius al campus de l’UJI 
• Accions de difusió, publicitat i màrqueting directe 
• Internet: 

• Manteniment del perfil FUTUR ESTUDIANTAT al portal web de l’UJI: 
www.futuros.uji.es  

o Manteniment del web Transició Secundària UJI  
o Manteniment del web de majors de 25, 40 i 45 anys. 

• Programa d’e-marketing i social media: programa dirigit a millorar la 
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transmissió de l’oferta de grau de l’UJI mitjançant el medi online i les 
xarxes socials.  

• Programa “Fórma’t en l’UJI”: contacte amb persones orientadores de centres 
de secundària de fora de la província de Castelló, per a mantindre una relació 
de proximitat.  

• Protocol de promoció autònoma per a la direcció de graus: proporcionar 
materials (presentacions, fullets, pòsters, etc.), formació i protocol en difusió 
online i en xarxes socials, catàleg d’accions anuals impulsades pel SCP i la 
USE a les quals es poden adscriure, etc. 

• Campanya “Alumni excel·lent”: recerca d’exalumnat que ocupa llocs de 
responsabilitat en empreses o que poden ser un referent i comunicació dels 
seus perfils a través de diferents canals de comunicació. 

• Promoció de les vocacions científiques i humanístiques entre l’estudiantat de 
secundària (premis, tallers, visites a la universitat i a empreses, etc.). 

 
Indicadors clau 
 

• Indicadors de demanda: preinscripció i matrícula (àmbit geogràfic…) 
• Evolució del ratio de matrícula sobre l’oferta. 
• Valoració de la informació rebuda per l’alumnat de nou ingrés. 
• Nota mitjana d’accés de l’estudiantat. 
• Analítica web: nombre de visites, procedència, durada, etc. 
• Valoracions dels diversos canals d’informació als qüestionaris de matrícula. 
• Recursos obtinguts per la matrícula de grau 

 
Gestió 
SCP / USE / VPEQ/ VEOIE/ CENTRES 
Pressupost 
SCP / USE / VPEQ/ CENTRES 
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Programa 
 
Programa de promoció de Postgrau 
 
Públic objectiu 
 
Principalment persones titulades universitàries i professionals: entre 22 i 40 
anys. 
 
Objectius 
 
El principal objectiu d’aquest Programa és la difusió i promoció de l’oferta de 
postgrau de l’UJI (màsters universitaris, propis i cursos d’especialització) per 
a captar el major nombre d’alumnat. 
 
Descripció 
 
Programa específicament desenvolupat per a promocionar els estudis de 
postgrau de l’UJI, principalment els màsters universitaris (oficials), encara que 
també els màsters propis i els cursos d’especialització. 
 
Accions destacades 
 

• Elaboració de materials de promoció i difusió de l’oferta formativa de postgrau. 
• Participació en fires educatives de postgrau 
• Accions de difusió, publicitat i màrqueting directe 
• Internet: 

• Manteniment de l’espai web www.postgrau.uji.es 
• Programa d’e-marketing y social media: Programa dirigit a millorar la 

transmissió de l’oferta de postgrau de l’UJI a través del mitjà online i les 
xarxes socials.  

• Protocol de promoció autònoma per a la direcció de postgraus: proporcionar 
materials (presentacions, fullets, pòsters, etc.), formació i protocol en difusió 
online i xarxes socials, catàleg d’accions anuals impulsades per SCP i altres 
serveis a les quals es poden adscriure, etc. 

• Campanya “Alumni excel·lent”: recerca d’exalumnat que ocupa llocs de 
responsabilitat en empreses o que poden ser un referent i comunicació dels 
seus perfils a través de diversos canals de comunicació. 

 
Indicadors clau 

 
• Indicadors de demanda: preinscripció i matrícula (ámbit geogràfic…) 
• Evolució del ratio de matrícula sobre l’oferta. 
• Valoració de l’informació rebuda per l’alumnat de nou ingrés 
• Analítica web: nombre de visites, procedència, durada, etc. 
• Valoracions de los distintos canals d’informació en els qüestionaris de matrícula. 
• Recursos obtinguts per les matrícules de postgrau 
 

Gestió 
SCP / VPEQ / CEPFC / SGDE / USE / CENTRES / DEPARTAMENTS 
Pressupost 
SCP / VEEES / VI / VCRI / VPEQ / CENTRES 
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Programa 
 
Programa de promoció de la formació continuada 
 
Públic objectiu 
 
Principalment persones universitàries, titulades universitàries, professionals i 
persones treballadores del sector empresarial: persones entre 22 i 50 anys.  
 
Objectius 
 
El principal objectiu d’aquest programa és la difusió i promoció de l’oferta de 
formació continuada de l’UJI per a captar el major nombre d’alumnat. 
 
Descripció 
 
Programa específicament desenvolupat per a promocionar els estudis de 
formació continuada de la UJI, principalment els cursos de formació 
continuada del CEPFC. 
 
Accions destacades 
 

• Elaboració de materials de promoció i difusió de l’oferta formativa de formació 
continuada. 

• Participació en fires educatives de postgrau. 
• Accions de difusió, publicitat i màrqueting directe 
• Internet: 

• Creació d’un espai web genèric de la formació continuada. 
• Programa d’e-marketing i social media: programa dirigit a millorar la 

transmisió de l’oferta de formació continuada de l’UJI a través del mitjà 
online i les xarxes socials.  

• Protocol de promoció autònoma per a la direcció de cursos: proporcionar 
materials (presentacions, fullets, pòsters, etc.), formació i protocol en difusió 
online i xarxes socials, catàleg d’accions anuals impulsades per SCP i altres 
serveis a les quals es poden adscriure, etc. 

• Campanya “Alumni excel·lent”: recerca d’exalumnat que ocupa llocs de 
responsabilitat en empreses o que poden ser un referent i comunicació dels 
seus perfils a través de diversos canals de comunicació. 

 
Indicadors clau 

 
• Indicadors de demanda: matrícula (ámbit geogràfic…) 
• Analítica web: nombre de visites, procedència, durada, etc. 
• Recursos obtinguts per la matrícula de cursos de formació continuada 
 

Gestió 
CEPFC / VEEES / SCP 
Pressupost 
CEPFC / VEEES / SCP 
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Programa 
 
Programa de promoció “Universitat per a Majors” 
 
Públic objectiu 
 
El públic objectiu dels cursos que conformen la “Universitat per a Majors” i 
“l’Aula per a Majors” són persones majors de 55 anys, encara que la 
repercussió d’aquest programa transcendeix a la comunitat acadèmica i 
científica i a la societat en general.  

 
Objectius 
 
Els objectius principals són: a) fomentar la participació de l’estudiantat major 
en la societat actual; b) contribuir al procés d’adaptació de les persones 
majors als canvis de l’època actual, c) facilitar un espai adequat per a 
l’intercanvi de coneixements i experiències d’ordre científic i cultural, d) 
avaluar, reconéixer i enriquir les experiències assolides per les persones 
majors en la seua vida laboral i professional, e) possibilitar i oferir una 
proposta real per a les relacions intergeneracionals, f) incentivar l’accés de 
les persones adultes als coneixements propis de la vida universitària que, 
entre altres resultats positius, poden contribuir a una millor qualitat de vida. 

 
Descripció 
 
La Universitat per a Majors és un programa educatiu que forma part de l’UJI, 
destinat a persones majors de 55 anys que estiguen disposades a continuar 
aprenenent i a ampliar els seus coneixements. Per mitjà d’aquest programa, 
la Universitat vol contribuir a l’educació i millora de les habilitats de les 
persones majors de 55 anys, no només per oferir-los una formació 
acadèmica, sinó també per facilitar-los la integració i el desenvolupament 
personal en el seu context social. Amb aquesta finalitat es promouen formes 
de participació actives i de relació intergeneracional. Per a poder assolir 
l’objectiu, es proporcionen espais d’estudi i reflexió que permeten l’intercanvi 
de coneixements i experiències mitjançant cursos, tallers i activitats, que fan 
possible l’enriquiment personal i la millora de la qualitat de vida. 
L’educación universitària per a persones adultes no té com a principal objectiu 
oferir estudis professionals. La fita és promoure el desenvolupament personal 
de l’estudiantat i contribuir al desenrotllament cultural de la societat en 
general. 
La disseminació i la investigació són també importants per a la Universitat per 
a Majors. Existeix un compromís amb el principi de “l’Aprenentatge al llarg de 
toda la vida” com a dret universal i personal, però també com a una activitat 
que enriqueix a la societat com a conjunt. Mitjançant de la participació en 
projectes, xarxes, conferències i altres activitats d’investigación y 
disseminació, es pretén impactar a la comunitat científica, als diversos nivells 
polítics i a la societat en general. 
 
Accions destacades 
 

• Elaboració de materials de promoció i difusió del Programa. 
• Realització d’activitats extracadèmiques: edició de la revista “Renaixement”, 

programa de ràdio “Vox-senior” en Vox UJI Ràdio, etc. 
• Pàgines web: 

o d’activitats: http://majors.uji.es 
o de projectes, como la wikisenior: http://www.wikisenior.es 
o blogs d’antropologia de l’estudiantat: http://mayores.uji.es/antropologia 

• Organització de les Jornades Internacionals de Majors i Noves Tecnologies 
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(biennal). 
• Participació en conferències locals, regionals, nacionals i internacionals. Ja 

siga en conferències en centres locals per a promoure un aprenentatge al llarg 
de la vida, o a través de fòrums i xarxes internacionals. 

 
Indicadors clau 
 

• Nombre d’alumnat de la Universitat per a Majors. 
• Recursos obtinguts per la matrícula de la Universitat per a Majors. 
• Nombre d’alumnat de les Aules per a Majors. 
• Ingressos captats per matrícula en l’Aula per a Majors. 
• Visites de les pàgines web. 
• Publicacions realitzades (Revista Renaixement, fullets i tríptics). 
• Participació en conferències i congressos a diversos nivells. 

 
Gestió 
Universitat per a Majors / VEEEES / VCEU / SCP 
Presupost 
Universitat per a Majors / VEEEES / VCEU 
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Programa 
 
Programa de captació de talent 
 
Públic objectiu 
 
Principalment públic preuniversitari. Joventut entre 15 i 18 anys. 
 
Objectius 
 
El Programa persegueix la captació d’alumnat preuniversitari excel·lent que 
ha destacat per les seues qualitats i/o expedient acadèmic en l’etapa 
educativa en secundària. 
 
Descripción 
 
La Universitat Jaume I vol posar el focus d’aquest Pla de Màrqueting en la 
captació de talent com a via per a la seua evolució. El programa persegueix 
transmetre l’oferta de la Universitat des de la visió de l’alumnat amb millor 
rendiment, i aprofitar les seues fortaleses fonamentals i desenvolupar l’oferta 
global des de la perspectiva d’aquest objectiu. 
 
Accions destacades 

 
• Olimpíades / “El gusto por investigar” / Tutories ESTCE, etc. 
• Programa “Estudia i Investiga”: les 3 persones estudiantes finalistes en cada 

olimpíada i l’estudiantat que ha assolit un nivell acadèmic molt alt en batxillerat, 
s’incorporen a grups d’investigació consolidats de l’UJI des del primer curs de 
grau. 

• Campanya “Universitat excel·lent”: promoció dels grups d’investigació i de les 
oportunitats educatives i professionals que ofereix l’UJI en els instituts. Dirigit a 
l’alumnat més destacat.  

• Acció d’identificació del talent: desenvolupament de beques i programes per al 
millor alumnat. Difusió a les persones orientadores per a que transmeten els 
curricula de l’alumnat més excel·lent a l’UJI.  

• Campanya de talent captat: una vegada realitzada la matrícula, portar a cap 
una campanya de promoció del talent captat, amb la publicació de casos 
concrets de “Estudia i Investiga”.  

• Promoció de les vocacions científiques i humanístiques entre l’estudiantat de 
secundària (premis, tallers, visites a la universitat i a empreses, etc.). 

• Promoció del Programa “Esportistes d’elit” de l’UJI 
 
Indicadors clau 

 
• Nombre d’alumnat excel·lent captat (nombre d’alumnat participant en el 

programa “Estudia i Investiga”, etc.). 
• Evolució de la nota mitjana d’accés de l’estudiantat excel·lent de nova 

matrícula. 
• Evolució de les motivacions d’elecció de títol. 
 

Gestió 
USE / VEOIE / VPEQ / CENTRES 
Pressupost 
USE / VEOIE / VEPQ / CENTRES 

 
Programa 
 
Programa de Promoció Internacional 
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Públic objectiu 
 
El públic objectiu del programa són el futur estudiantat de grau i postgrau 
internacional així com les oficines d’intercanvi de les universitats estrangeres. 
 
Objetius 
 
L’objectiu del programa és promocionar l’UJI a l’estranger per a aconseguir 
tindre una imatge internacional positiva que redunde en benefici de la 
universitat en tots els seus aspectes: captació d’alumnat internacional, 
captació de professorat excel·lent, foment d’intercanvis, obtenció de projectes 
d’investigació, etc. 
 
Descripció 
 
El Programa persegueix la promoció de la marca UJI a l’estranger. La gestió 
correspon al Vicerectorado de Cooperació i Relacions Internacionals, però 
l’Oficina de Relacions Internacionals gestiona els convenis amb universitats 
estrangeres i els programes d’intercanvi d’estudiantat, PAS i PDI. Per la seua 
banda, el Servei de Comunicació i Publicacions gestiona la difusió de l’oferta 
educativa de l’UJI en fires educatives internacionals. 
 
Accions destacades 

 
• Versió en anglés del web corporatiu de l’UJI. 
• Elaboració de materials de comunicació corporativa de l’UJI en diversos 

idiomes: Guía Internacional, DVD en 5 idiomes, etc. 
• Participació en fires internacionals d’universitats. 
• Participació en fires educatives internacionals de postgrau. 
• Accions de difusió, publicitat i màrqueting digital. 

 
Indicadors clau 
 

• Nombre d’alumnat, PAS i PDI estranger que ve a l’UJI mitjançant intercanvi o 
convocatòries internacionals. 

• Nombre d’alumnat estranger captat en grau i postgrau 
 
Gestió 
ORI / VCRI / SCP  
Pressupost 
ORI / VCRI / SCP 

 

 

 

 

 

 
Programa 
 
Programa “Ambaixadors UJI” 
 
Públic objectiu 
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Ambaixador Nacional: futur estudiantat, personal orientador i professorat dels 
centres de secundària de fora de la província de Castelló. 
Ambaixador Internacional: futur estudiantat, professorat i personal 
d’administració i serveis d’universitats estrangeres. 
 
Objectius 
 
El principal objectiu del programa és aprofitar als membres de la comunitat 
universitària de l’UJI per a que actuen de canal de difusió de l’UJI en la 
captació d’alumnat de secundària nacional i estudiantat d’altres països, de 
PAS i de PDI internacionals que vulguen vindre a estudiar o a realitzar una 
estada en l’UJI. 
 
Descripció 
 
Programa específicament desenvolupat per a promocionar l’UJI i l’oferta 
acadèmica de grau i postgrau. Presenta dues tipologies: Ambaixador 
nacional, que serà aquella persona que difundeix l’UJI i l’oferta de grau entre 
els centres de secundària de fora de la província de Castelló; Ambaixador 
Internacional, que será aquella persona que difundeix l’UJI i l’oferta de grau i 
postgrau en universitats estrangeres. 
 
Accions destacades 
 

• Elaboració de la base de dades del programa. 
• Elaboració de materials de promoció i difusió del programa. 
• Gestió dels ambaixadors: alta en base de dades, funcions, contraprestacions. 

 
Indicadors clau 
 

• Nombre d’alumnat, PAS i PDI internacionals que realitzen estades o estudien 
en l’UJI en cada curs acadèmic. 

• Nombre d’alumnat de grau de nou ingrés captats en las zones geogràfiques on 
actuen els ambaixadors UJI. 

 
Gestió 
USE / SCP / ORI / VCRI / VPEQ 
Pressupost 
USE / SCP / ORI / VCRI / VPEQ 
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444...222...222   ÀÀÀmmmbbbiiittt   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttaaattt   ---   EEEmmmppprrreeesssaaa   

Aquesta línia d’acció es dissenya amb la finalitat de posicionar a la Universitat 
com a una institució emprenedora, que millora els mecanismes de transferència 
del coneixement i la tecnologia, així com els canals de relació amb les 
empreses en concret i amb qualsevol entitat pública o privada en general.  

 
Programa 

 
Programa de promoció de l’ocupació 

 
Públic objectiu 

 
Entitats públiques i privades, tant nacionals com internacionals  

 
Objectius 

 
L’objectiu és la realització d’accions dirigides al foment de l’empleabilitat de 
l’estudiantat i persones titulades mitjançant la inserció professional a través de 
la cooperació amb altres institucions i empreses. És per això que es promou 
l’establiment de convenis de col·laboració amb empreses i entitats externes, 
per a facilitar les estades en pràctiques de l’estudiantat universitari així com 
aconseguir una major inserció laboral de les persones titulades de l’UJI. Tot a 
través de la col·laboració amb les diferents iniciatives i programes de l’OIPEP. 
Igualment es pretén donar a conéixer a les persones empleadores l’oferta de 
graus i màsters de l’UJI amb la finalitat d’orientar millor la demanda laboral. 

 
Descripció 
 
El programa s’inserta en les accions realitzades per l’Oficina d’Inserció 
Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), per a la promoció del pràcticum 
dels estudis oficials de l’UJI i per a afavorir la inserció professional de les 
persones titulades de la universitat. 
 
Accions destacades 

 
• Estades en pràctiques. 
• Erasmus pràctiques. 
• Beques Leonardo Da Vinci. 
• Pràctiques Solidàries en Països Empobrits. 
• Orientació professional. 
• Formació: cursos i tallers per a l’ocupació i inserció professional. 
• Fira d’Ocupació: Fòrum d’Ocupació Universitària (FOCU). 
• Observatori Ocupacional. 
• Borsa de treball. 
• Presentacions d’empreses. 
• Altres esdeveniments (I Trobada de Pràctiques Internacionals, Acte de 

reconeixement a persones cooperadores...). 
 

Indicadors clau 
 
• Nombre de participants en cada programa, per curs. 
• Grau d’inserció laboral de l’estudiantat en les empreses on han realitzat 

pràctiques/de la participació en pràctiques internacionals/ de la participació en 
programes d’orientació. 

• Nombre d’empreses i entitats col·laboradores en les pràctiques/FOCU/Borsa de 
treball. 
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• Nombre d’estudiantat participant en activitats de formació. 
• Nombre de persones usuàries de la borsa de treball. 
• Satisfacció global de la participació en cada programa. 
• Percentatge d’ús de l’orientació, que augmenta l’autoeficàcia per a la recerca 

d’ocupació. 
• Nombre de visites al web OIPEP. 
• Comunicacions, publicacions, trobades, iniciatives i accions de millora. 

 
Gestió 
OIPEP / VEOIE 
Pressupost 
OIPEP / VEOIE 
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Programa 
 

Programa de promoció de l’oferta científico-tecnològica i dels serveis 
d’investigació 

 
Públic objectiu 

 
Entitats públiques i privades, amb especial atenció al sector empresarial de 
l’entorn d’influència de l’UJI i les convocatòries públiques de finançament de 
l’I+D 

 
Objectius 

 
Els objectius genérics són la promoció i difusió de l’oferta investigadora de l’UJI 
entre l’entorn empresarial i productiu, per a aconseguir projectes d’investigació i 
transferència tecnològica que permeten augmentar els ingressos per 
investigació (vinculat amb el PPF de la GV) i complir amb una de les missions 
encomanades a la Universitat pública: la de funcionar com a motor d’innovació i 
dinamisme del sector econòmic i de la societat en conjunt. També facilitar la 
participació dels grups d’investigació de l’UJI en els programes públics de 
finançament de l’I+D. 
 
Descripció 

 
El programa de promoció de l’oferta científico-tecnològica i dels serveis 
d’investigació de l’UJI dóna visibilitat tant als grups d’investigació de la 
universidad com als resultats del seu treball científic. Aquesta informació és 
rellevant per a les empreses i altres institucions, tant públiques com privades, 
interessades a treballar amb l’UJI en el camp de l’investigació. Però, a més, 
l’Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic 
(OCIT) també té com a “clientela” preferent al propi professorat universitari, al 
qual presta serveis en el camp de la col·laboració amb empreses i de la 
transferència tecnològica. 
Així, les accions de comunicació de l’OCIT es dirigeixen a dos públics diversos: 
les entitats públiques i privades interessades en l’activitat científica de la 
universitat, per una banda, i el PDI universitari per l’altra. 
 
Accions destacades 

 
• Elaboració de materials per a la promoció i difusió de l’oferta investigadora i 

tecnològica de l’UJI. 
• Promoció dels grups d’investigació de la UJI en l’entorn privat. 
• Promoció dels instituts d’investigació d’alt rendiment econòmic. 
• Foment de la participació dels grups d’investigació de l’UJI en les convocatòries 

públiques d’I+D. 
• Promoció de la creació d’empreses de base tecnològica, Programa StartUJI. 
• Promoció de la cartera de patents de l’UJI. 
• Difusió externa de la investigació a través de la Unitat de Cultura Científica de 

l’UJI. 
 

Indicadors clau 
 
• Nombre de projectes d’investigació finançats amb recursos privats. 
• Nombre de sol·licituds de patents. 
• Nombre de contractes de llicència signats. 
• Nombre d’empreses de base tecnològica creades. 
• Nombre de notícies científiques difoses externament. 
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Gestió 
OCIT / VIPC / SCP 
Pressupost 
OCIT / VIPC / SCP  
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Programa 
 

Programa de Patrocini i Mecenatge 
 

Públic objectiu 
 

Entitats públiques i privades. 
 

Objectius 
 
Els objectius genèrics perseguits per aquest programa són: 

• Estretir les relacions entre la universita i el seu entorn econòmic i 
productiu. 

• Augmentar la projecció social de l’UJI. 
• Incrementar els ingressos extraordinaris de l’UJI. 
 

Descripció 
 

El Programa de Patrocini y Mecenatge de l’UJI persegueix estretir les relacions 
entre la universitat i el sector empresarial i productiu, i intenta aconseguir uns 
recursos extraordinaris per a la realització de projectes i activitats universitàries 
que augmente paral·lelament la projecció social de la universitat. 

 
Accions destacades 

 
• Elaboració del catàleg de projectes patrocinables. 
• Redacció de dossiers de patrocini i mecenatge de projectes UJI. 
• Promoció i difusió del programa i del catàleg de projectes. 
• Promoció i difusió de les càtedres i aules d’empresa de l’UJI. 
• Realització d’accions de captació de recursos per a projectes UJI. 
• Gestió de la base de dades d’entitats patrocinadores de l’UJI. 
• Gestió dels convenis de mecenatge i dels contractes de patrocini en l’UJI. 

 
Indicadors clau 

 
• Nombre d’entitats del Cercle de Patrocini de l’UJI (membres patrocinadors 

estratègics i entitats patrocinadores). 
• Nombre global d’entitats col·laboradores del Programa en les tres categories: 

membres patrocinadors estratègics, entitats patrocinadores, entitats 
col·laboradores. 

• Ingressos anuals per patrocini i mecenatge. 
• Nombre de projectes i activitats desenvolupats. 

 
Gestió 
SCP / VPEQ 
Pressupost 
SCP / VPEQ 

  



Pla de Màrqueting UJI 2014 

27 
 

Programa 
 

Programa de promoció dels suports i espais publicitaris de l’UJI. 
 

Públic objectiu 
 

Entitats públiques i privades, principalment empreses que tinguen com a públic 
objectiu als membres de la comunitat universitària. 

 
Objectius 

 
• Estretir relacions amb empreses i institucions externes que puguen extendre’s 

posteriorment a altres programes de l’UJI 
• Difondre a la comunitat universitària ofertes o descomptes del seu interés en 

empreses o institucions externes. 
• Obtindre ingressos extraordinaris per la realització d’accions de màrqueting 

d’entitats externes en el campus o en els mitjans de comunicació propis de 
l’UJI 

• Obtindre ingressos extraordinaris pel lloguer d’espais de la universitat a entitats 
externes 

 
Descripció 

 
Aquest programa persegueix l’obtenció de recursos extraordinaris per a l’UJI a 
través del lloguer dels espais físics universitaris i del cobrament de les accions 
de promoció i de màrqueting realitzades per entitats externes en les 
instal·lacions universitàries. 

 
Accions destacades 

 
• Elaboració de materials per a la promoció i difusió de les instal·lacions de l’UJI 

per a la realització de congressos i altres esdeveniments. 
• Elaboració de materials per a la promoció i difusió del campus de l’UJI per a la 

realització d’accions de màrqueting d’entitats externes. 
• Gestió del lloguer de les instal·lacions del campus per les unitats responsables 

(VCINT i unitats segons pressupost UJI). 
• Gestió de les promocions comercials i publicitàries al campus. 
• Gestió de la publicitat d’entitats externes als mitjans de comunicació propis de 

l’UJI. 
• Promoció dels suports publicitaris de l’UJI offline i online (portal UJI). 

 
Indicadors clau 

 
• Recursos captats pels serveis de màrqueting de l’UJI 
• Nombre d’empreses o entitats externes que han realitzat accions en l’UJI 

 
Gestió 
SCP / VPEQ / VCINT 
Pressupost 
SCP / VPEQ / VCINT 
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444...222...333...      ÀÀÀmmmbbbiiittt   IIImmmpppllliiicccaaaccciiióóó   SSSoooccciiiaaalll   

Esta línia d'acció es dissenya amb la finalitat de posicionar la Universitat com a 
líder del seu entorn d'influència, i incrementar la relació amb els membres de la 
comunitat universitària, amb els antics membres d’aquesta comunitat i amb la 
societat en general, de la província de Castelló i del seu entorn d'influència.  

 

Programa 
 

Programa Alumni 
 

Públic objectiu 
 
Antic alumnat UJI. 

 
Objectius 

 
L’objectiu del Programa Alumni és mantindre una relació de proximitat amb 
l’antic alumnat de l’UJI. 

 
Descripció 

 
El Programa Alumni és un programa que conté informació de l’antic alumnat de 
grau i postgrau de l’UJI. A aquest exalumnat se li ofereixen uns serveis bàsics 
per ser antic alumnat: compte de correu electrònic, butlletí informatiu, borsa de 
treball, etc. 
El programa estarà gestionat per una “Oficina Alumni” integrada pels serveis 
implicats en l’execució. Es crearà un comité del programa Alumni per a 
l’execució i control. 
 

 
Accions destacades 

 
• Realització d’accions de difusió del Programa per a que l’antic alumnat done el 

consentiment per a actualitzar les seues dades en la base del Programa 
Alumni. 

• Enviament d’informació periòdica sobre l’UJI a l’antic alumnat, etc. 
 

Indicadors clau 
 

• Nombre l’antic alumnat registrat a la base de dades d’alumni. 
 

Gestió 
SCP / SAUJI / VPEQ / VEOIE / OIPEP 
Pressupost 
SCP / SAUJI / VPEQ / VEOIE / OIPEP 
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Programa 

 
Programa SAUJI 

 
Públic objectiu 
 
Exalumnat de l’UJI i persones amigues associades a la SAUJI i la resta de la 
societat de Castelló. 
 
Objetivos 
 
L'objectiu del programa SAUJI és mantindre una estreta relació de proximitat 
amb l’antic alumnat de l’UJI i amb aquelles persones que vulguen establir llaços 
de relació amb la Universitat, com una extensió del Programa Alumni de l’UJI. 
 

 
Descripció 

 
El programa SAUJI és un programa que conté informació de les persones 
sòcies de la SAUJI formada per antic alumnat de l’UJI i per “persones 
amigues”, o sia, qualsevol persona major de 25 anys que vol formar part de 
l'associació. Es paga una quota anual de 30€ o reduïda de 15€. 
 

 
Accions destacades 

 
• Serveis específics per a antic alumnat: accés a instal·lacions, formació, ofertes 

de treball, avantatges comercials, etc. 
 

Indicadors clau 
 
• Nombre de persones sòcies de la SAUJI (antic alumnat i persones amigues). 
• Evolució de persones sòcies i grau de fidelitat. 

 
Gestió 
SCP / SAUJI / VPEQ /  
Pressupost 
SCP / SAUJI / VPEQ /  
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Programa 

 
Programa Campus Obert 

 
Públic objectiu 

 
Societat en general de les comarques on l’UJI disposa de Seu Universitària, 
amb especial insistència en els membres de la comunitat universitària natural 
d’aquestes comarques, exalumnat i futur alumnat. 

 
Objectius 
 
Este programa naix amb l'objectiu de millorar la integració de l’UJI amb la 
societat de la província de Castelló i el seu entorn d'influència, a través de dos 
línies d'actuació: d'una banda, donar a conéixer la Universitat i d'una altra, 
difondre la cultura i l'extensió universitària, principalment a través d'accions 
d'orientació, formació i activitats socioculturals.  

 

Descripció 
 
El programa Campus Obert és un dels programes de Comunicació Corporativa 
de l’UJI. L'organització del Programa es basa en dos eixos: un espacial, la 
presència de la Universitat més enllà del campus amb l'obertura de seus 
físiques en el seu entorn d'influència; i l'altre temàtic, concretat en un conjunt 
d'activitats socioculturals, de formació i d'extensió universitària. 
 
Actualment existixen 6 seus en funcionament en el seu entorn d'influència: 
 

1. Seu del Nord (Vinaròs) 
2. Seu dels Ports (Morella) 
3. Seu de l'Interior (Segorbe) 
4. Seu de la Ciutat (Castelló de la Plana) 
5. Seu del Penyagolosa (Vistabella del Maestrat) 
6. Seu del Camp de Morvedre (Sagunt) 

 
Accions destacades 

 
• Reunions periòdiques amb els Consells Assessors de cada Seu. 
• Serveiss de les seus físiques: serveis a l’estudiantat, biblioteca, ciberteca, 

centre d’autoaprenentatge de llengües, punt d’informació UJI, etc.). 
• Programació de cursos de formació i activitats sòcioculturals. 
• Congressos i jornades. 

 
Indicadors clau 

 
• Nombre de persones usuàries de les seus. 
• Nombre d’activitats desenvolupades a les seus. 
• Recursos captats a través de les seus. 

 
Gestió 
SCP / VCEU 
Pressupost 
SCP / VCEU 
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Programa 
 

Programa de comercialització de continguts de l’UJI 
 

Públic objectiu 
 

Comunitat universitària i la societat en general interessada en els continguts 
publicats per l’UJI: llibres, publicacions electròniques, tesis doctorals, productes 
audiovisuals, etc. 

 
Objectius 
 
Els principals objectius són augmentar el coneixement de les publicacions 
editads per l’UJI i per tant, la difusió del coneixement i la investigació realitzada 
en la universitat. 
 
Descripció 
 
Aquest programa persegueix oferir a la comunitat universitària i a la societat en 
general el catàleg de continguts de l’UJI: publicacions de l'editorial universitària, 
productes audiovisuals, etc. 
 
Accions destacades 

 
• Tenda virtual: www.tenda.uji.es . 
• Portal web, www.uji.es . 
• Participació en fires del llibre. 
• Difusió i promoció del catàleg de publicacions. 

 
Indicadors clau 

 
• Nombre de publicacions editades per l’editorial. 
• Recursos captats per la gestió editorial. 
• Recursos captats per la gestió de drets. 
• Recursos captats per la venda de publicacions. 

 
Gestió 
SCP 
Pressupost 
SCP 
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Programa 
 

Programa d’explotació comercial de la marca UJI 
 

Públic objectiu 
 

Comunitat universitària i la societat en general interessada en la marca UJI 
 

Objetius 
 
Els principals objectius són augmentar la difusió i el coneixement de la marca 
UJI, i augmentar la difusió dels productes de merchandising que incorporen la 
identitat visual de la universitat per a aconseguir així una major projecció de la 
marca UJI. 
 

 
Descripció 
 
Este programa persegueix oferir a la comunitat universitària i a la societat en 
general el catàleg de productes de merchandising de la universitat per a 
promoure la identitat visual corporativa de l’UJI internament i externament. 
 
Accions destacades 

 
• Tenda virtual: www.tenda.uji.es. 
• Difusió i promoció del catàleg de merchandising. 
• Promoció i gestió de llicències de marca. 

 
Indicadors clau 

 
• Nombre de productes de merchandising. 
• Recursos captats per la venda de merchandising. 
• Recursos captats per llicències de marca. 

 
Gestió 
SCP 
Pressupost 
SCP 
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Programa 
 

Programa de promoció de l’oferta cultural i de l’extensió universitària de 
l’UJI 

 
Públic objectiu 

 
La comunitat universitària (alumnat, PAS, PDI i persones sòcies de SAUJI) i la 
societat castellonenca en general, per a oferir-los activitats alternatives per al 
temps lliure i d'oci (formació no reglada, exposicions, cine, etc…)  
 

 
Objetius 

 
Complir el manament dels Estatuts de l’UJI i cooperar en el “desenvolupament 
integral de les persones”. 

 
Descripció 

 
El SASC programa, gestiona, coordina i avalua les activitats socioculturals de 
l’UJI des del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària. A partir dels tres 
processos estratègics: formació, creació i difusió de la cultura, i estructurat en 
set grans programes, es planifica a partir de:  

-La demanda (enquestes,…) 
-La prospectiva (polítiques culturals europees) 
-El pla estratègic  
-L'assessorament de persones especialistes (mentorins)  
-La nostra observació continuada de l'entorn 
-Des de la perspectiva de mantindre la Qualitat, apostar per valors i 

assumir riscos. 
-Memòries 

 
Accions destacades 
 
• Productes eixits de les activitats pròpies: publicacions, concerts de la Big 

Band UJI, produccions de teatre de l’alumnat de l'Aula de Teatre Carles 
Pons,…  

• Vertebració sòciocultural del territori (al 70% de les poblacions de la 
província de Castelló). 

• Xarxes territorials (Reclam, Imaginària, …). 
• Funció didàctica del Paranimf.  
• Programacions de risc. (manifestacions culturals d'avantguarda, que ningú 

més aposta per elles a Castelló). 
 
Indicadors clau 

 
• Nivells de satisfacció en les persones usuàries 
• Hores de formació i persones que assisteixen als cursos i tallers del SASC 
• Ingressos del SASC per matrícula, entrades i serveis a tercers 

 
Gestió 
SASC / VCEU / SCP /SLT  
Pressupost 
SASC / VCEU 
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Programa 
 

Programa de promoció de l’oferta esportiva de l’UJI  
 

Públic objectiu 
 

Comunitat universitària (alumnat, PAS, PDI i persones sòcies de SAUJI) i 
societat de Castelló. 

 
Objetius 

 
Promoure l’activitat física i esportiva entre la comunitat universitària i la societat 
de Castelló i obtindre un ús òptim de les instal·lacions esportives de la 
universitat. 

 
Descripció 

 
Programa que persegueix la promoció de l'oferta física i esportiva de l’UJI per a 
aconseguir una major participació de la comunitat universitària i de la societat 
de Castelló, i aconseguir un nivell òptim d'ús de les instal·lacions esportives 
universitàries. 

L'oferta esportiva es dividix en les següents àrees de treball: 
-Àrea d'activitats 
-Àrea de Formació i Difusió 
-Àrea de Competició 
-Àrea d'Instal·lacions 

 
Accions destacades 

 
• Elaboració de materials per a la promoció i difusió de les instal·lacions i 

activitats esportives 
• Promoció de les instal·lacions esportives 
• Promoció de les activitats del Servei d’Esports (SE) 

 
Indicadors clau 

 
• Nombre d’inscripcions en les activitats del SE 
• Nombre de persones usuàries de les instal·lacions esportives 
• Nombre de persones sòcies del SE 
• Ingressos del SE per activitats esportives 

 
Gestió 
SE / VCEU / SCP 
Pressupost 
SE / VCEU 
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4.3 Plans relacionats amb el Pla de Màrqueting i 
accions transversals.  

En aquest apartat es recullen altres plans i accions que afecten a la pràctica 
totalitat dels programes desenvolupats en les línies d’acció. 

 

4.3.1 Pla de millora i optimització de la pàgina web i de la 
promoció online. 

 

Pla 
 

Millora i optimització de la pàgina web i de la promoció online  
 

Públic objectiu 
 

La comunitat universitària i la societat en general 
 

Objectius 
 
• Reorganitzar els continguts informatius del web d'acord amb les necessitats 

informatives dels públics interns i externs de la UJI. 
• Fer que tota la informació rellevant estiga accessible a una distància de dos 

clics (usabilitat). 
• Assegurar que tota la informació siga publicada en les dues llengües oficials 

de l’UJI (valencià i castellà). 
• Fer una versió del web en anglés.  
• Assignar responsabilitats en l'actualització de la informació. 
• Auditar el manteniment dels continguts. 

Descripció 
 
A l'eix 7 del Pla Estratègic UJI 2014, “innovació, processos i qualitat”, es fixa 
l'objectiu estratègic 12 d’innovar en els processos per mitjà de les noves 
tecnologies, que diu: “El web s'ha convertit en la principal referència en la 
informació i en la gestió de les universitats. En aquest àmbit es reorganitzarà el 
web de l’UJI amb criteris d'usabilitat i accessibilitat, i garantirà el multilingüisme 
de la informació”. El web també té un impacte important en els dos objectius 
fixats a l'eix 12, “Màrqueting i comunicació”. Els estudis demostren que el web 
és la principal font d'informació de l'alumnat a l'hora de triar els estudis 
universitaris. La generació actual d'alumnat de la universitat són natius digitals, 
la qual cosa implica que estan acostumats a interaccionar amb les TIC. Però la 
resta de la comunitat universitària (PDI i PAS) també s'ha acostumat a utilitzar 
el web de l’UJI com a ferramenta on buscar la informació, on comunicar les 
seues novetats i com a ferramenta de gestió.  
Des de 1991 la UJI ha estat present en Internet. El web corporatiu ha anat 
construint-se per acumulació, és a dir, amb projectes que han cobert les 
necessitats puntuals de cada moment. L'any 2010 es va fer un redisseny del 
portal de l’UJI que va suposar un important canvi estètic i comunicatiu. Però 
l’UJI té més de 9.000 pàgines web actives que fa falta organitzar segons criteris 
d'usabilitat i accessibilitat. A més, fa falta assegurar que tots els continguts 
estiguen publicats en les dues llengües oficials, sense oblidar que la universitat 
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està en un món globalitzat on la llengua franca és l’anglés. Todo açò ha 
generat la necessitat de reestructurar els continguts del web corporatiu de l’UJI, 
amb criteris d’usabilitat i accessibilitat, i cobrir les necessitats d’informació i 
gestió dels públics interns i externs. 
Metodologia de treball 
 
El treball es planifica en diverses fases a causa de la complexitat del tema i a la 
política d'optimització de recursos, en cadascuna de les quals s'establiran 
diferents equips de treball on estaran presents les implicacions més directes.  

- Fase 1, web dels graus: es reorganitzaran els continguts del web dels 
graus amb l'objectiu de que cada grau tinga un web on es centralitze tota 
la informació institucional.  

- Fase 2, web d'informació institucional, de màsters i versió en anglés: hi ha 
molta informació que la institució pot oferir als públics interns i externs. A 
més fa falta fer un web institucional per a cada màster universitari. 
Finalment es planteja fer una versió en anglés. En aquesta etapa es 
produirà un canvi molt important de la ferramenta de treball, l'editora de 
continguts, que passarà d'estar centralitzada a franquiciada, dotant de 
més autonomia a les unitats i càrrecs.  

- Fase 3, web dels departaments i centres: es reorganitzaran els continguts 
dels webs dels departaments i dels centres d'acord amb les necessitats 
de cada tipus d'unitat.  

- Fase 4, web de recerca i transferència: la segona i la tercera missió de la 
universitat són la recerca i la transferència. Farà falta redissenyar el web 
per a facilitar la informació i la gestió als públics implicats.  

- Fase 5, web d'activitats culturals: al sí de l’UJI es programen una gran 
quantitat d'activitats culturals, esportives i de cooperació a les quals fa 
falta donar una cobertura adequada. 

Per a coordinar la gestió de la presència de l’UJI en la xarxa, es crea el Comité 
de Comunicació Digital (CCD) constituït pels vicerectorats amb competències 
en comunicació i en informàtica, el Servei de Comunicació i Publicacions 
(SCP), el CENT, el Servei d'Informàtica (SI), el Gabinet de Planificació i 
Prospectiva Tecnològica (GPPT) i la direcció del projecte de coneixement 
obert. 
 
Serveis implicats 
 
Fase 1: Centres, SCP, USE, OPAQ, UTH, GPPT. 
Fase 2: Vicerectorats, Centres, SCP, GPPT, USE, OPAQ, UTH. 
Fase 3: Centres, Departaments, SCP, GPPT. 
Fase 4: OCIT, ESPAITEC, GPPT. 
Fase 5: SASC, Servei d’Esports, Biblioteca. 
 
Gestió 
VPEQ, SCP, SI, GPPT, CENT 
Pressupost 
Per definir. 
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4.3.2 Pla de transferència dels valors de la marca CEI 
CampusHabitat5U a la marca UJI.  

Pla 
 

Transferència dels valors de la marca CEI CampusHabitat5U a la marca 
UJI 

 
Públic objectiu 

 
Comunitat universitària, empreses, societat i entorn nacional i internacional  

 
Objectius 

 
• Millorar la reputació corporativa de la marca UJI. 
• Millorar la notorietat i imatge de la marca UJI a nivell nacional i internacional.  
• Concienciar la comunitat universitària de la importància de la consecució del 

CEI CampusHabitat5U. 
 

Descripció 
 
Una de les debilitats detectades de la Universitat Jaume I és la reputació 
corporativa i la internacionalització. Respecte a la reputació no es tracta d'una 
qüestió de nivell, ja que la imatge de l’UJI és bona sinó de comparació, en el 
sentit de que les universitats situades en grans ciutats tenen major poder 
d'atracció del talent. En relació a la internacionalització, en un món globalitzat 
l’UJI té una presència i notorietat limitada. 
La consecució del CEI CampusHabitat5U pot convertir-se en la ferramenta 
ideal per a superar aquestes febleses. El posicionament de l’UJI en l'atribut 
excel·lència/qualitat no sols prové des de l'àmbit de la gestió (Segell d'Or 
EFQM 500+), sinó també dels seus resultats (CampusHabitat5U). Junt amb 
això s'han utilitzat diverses ferramentes de qualitat com les normes ISO 9000 i 
14000, així com les cartes de serveis. 
Una primera línia d'acció s'orientarà a la conscienciació de tota la comunitat 
universitària (PDI, PAS, estudiantat i alumni), i de les empreses amb les quals 
l’UJI té relació, de la importància dels èxits que s'han aconseguit en l'àmbit de 
l'excel·lència/qualitat. Es prestarà una especial atenció a explicar els objectius i 
implicacions del CampusHabitat5U, destacant el reconeixement que suposa els 
20 anys d'esforç per part de totes les persones. Si tota la comunitat 
universitària (unes 20.000 persones) transmeten aquesta realitat a la societat 
l'efecte positiu sobre la reputació corporativa es multiplicarà de manera 
exponencial. 
Una segona línia d'acció s'orientarà a projectar la marca UJI a nivell 
internacional aprofitant les sinergies del CEI concedit. La promoció 
internacional es veu facilitada perquè aquestos projectes tenen els seus 
equivalents a França i Alemanya. La clau és utilitzar esta distinció com a 
targeta de visita per als partners actuals i potencials. 
 
Accions destacades 

 
• Campanya de comunicació interna i externa per a explicar el 

CampusHabitat5U. 
• Presència visible del logotip en el web institucional de l’UJI. 
• Presència del logotip e de la UJI.n la comunicació externa, nacional i 

internacional. 
 

Indicadors clau 
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• Informe Imatge Corporativa 
• Informe Formaemple@  

 
Gestió 
Comité de Màrqueting 
Pressupost 
Per definir. 
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4.3.3. Creació del Comité de Promoció de l’UJI (CPU) 

Acció 
 
Creació del Comité de Promoció de l’UJI 
 
Públic objectiu 

 
Empreses i entitats privades i públiques d’àmbit local, nacional i internacional. 

 
Objetius 

 
• Coordinar i millorar l’eficiència dels esforços en la promoció de les relacions 

universitat-empresa (RUE) en totes les seues vessants. 
• Identificar i aprofitar les sinèrgies entre departaments i serveis de la universitat 

en l’explotació de les RUE.  
• Potenciar la capacitat promotora de l’oferta de la universitat dirigida a empreses 

i entitats privades. 
• Augmentar el volum i la qualitat de les RUE. 

 
Descripció 

 
Hi ha una sèrie d'unitats de l’UJI que mantenen una relació prou estreta amb 
l'entorn. Açò és degut al fet que des de la universitat s'ofereixen diversos 
serveis que tenen com a públic objectiu a les esmentades empreses i 
institucions. Per exemple, els serveis a empreses de l'OCIT, els programes de 
patrocini i mecenatge del Servei de Comunicació i Publicacions, les pràctiques 
en empresa de l'OIPEP i les activitats d'extensió universitària del SASC. 
Conforme l’UJI ha anat guanyant grandària, la comunicació entre les unitats ha 
anat disminuint, amb la qual cosa s'han desaprofitat sinergies. Per exemple, 
l'OIPEP podria promocionar l'oferta de serveis d'investigació de l'OCIT quan 
visita una empresa amb estudiantat en pràctiques, i a l’inrevés quan l'OCIT 
gestiona un contracte per l’art. 83.  
El Comité de Promoció reunirà els diferents serveis que tenen un contacte 
directe amb l'entorn empresarial i institucional amb la finalitat d'incrementar els 
ingressos externs via acció comercial directa. El propòsit és implantar un model 
de treball que permeta potenciar l'oferta de serveis de l’UJI entre el teixit 
empresarial de l'entorn. 
En aquest àmbit es contempla també recórrer a la figura de la persona 
Promotora de les Relacions universitat-empresa (PRUE). La idea és construir 
una xarxa externa, semblant a la de persones agents comercials amb les quals 
establir polítiques i accions sectorials dirigides a promocionar la universitat i 
gestionar les RUE des d'una perspectiva integral.  
Per a potenciar tota aquesta acció promocional és necessari comptar amb un 
sistema d'informació intern (CRM) que permeta al Comité de Promoció de la 
UJI realitzar les seues tasques diàries i satisfer els objectius establerts al Pla de 
Màrqueting 2014. 
 
Accions destacades 

 
• Creació del Comité de Promoció de l’UJI. 
• Disseny d’un Sistema d’Informació Intern de recolzament (CRM). 
• Elaboració de material promocional. 
• Potenciació de la figura del PRUE. 

 
Indicadors clau 
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• Nombre de contractes entre universitat i empresa (art. 83). 
• Recursos privats captats en contractes entre universitat-empresa. 
• Convenis nous de cooperació en pràctiques en empresa. 
• Nombre de convenis de col·laboració empresarial, contractes de patrocini i 

acords de contraprestació amb empreses. 
• Recursos captats en patrocini i mecenatge. 
• Nombre de visites a empreses i institucions. 
• Nombre de cursos realitzats de formació “‘in' company”. 
• Recursos captats en formació “‘in' company”. 
• Recursos captats en lloguer d'espais del campus. 

 
Gestió 
VPEQ, SCP, OCIT, OIPEP, SASC, VEOIE 
Pressupost 
VPEQ 

 



Pla de Màrqueting UJI 2014 

41 
 

6. Execució i control. 
 
El sistema de control està sustentat pels indicadors recollits als objectius i 
programes amb els quals es configura un quadre de comandament específic 
del Pla de Màrqueting. 
 
A més s’establirà un Comitè de Màrqueting amb la finalitat de dotar de recursos 
per a la implantació, el seguiment i el control del Pla.  
 
El pla, a iniciativa del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat, estarà 
coordinat per l’Àrea de Comunicació Corporativa i Patrocini del Servei de 
Comunicació i Publicacions. 
 
Comitè de Màrqueting:  
 

• Comitè format per membres de les Àrees i unitats implicades o 
representants d’aquestos. 

• Realitzarà un seguiment periòdic de la implantació i serà responsable 
de les decisions finals sobre les mesures correctives proposades. 

• El comitè servirà com a òrgan d’informació i coordinació. 
 
 
 

 
 

 

 
Cronograma del Pla de Màrqueting: 

Aprobación del plan 
de marketing.

Creación del comité 
de marketing.

Presentación a los 
servicios y unidades 

implicadas.

Desarrollo de los 
programas por parte 
de los responsables.

Ejecución y control 
de la implantación.

Análisis de 
resultados.

Diagnóstico y 
elaboración del 
nuevo Plan.
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Estudis realitzats per a l’elaboració del Pla de Màrqueting 
Per a l’elaboració d’aquest Pla de Màrqueting s’han portat a cap una sèrie d’estudis 
dels quals s’han realitzat informes detallats: 

 INFORME 1.2011 FASE D’INVESTIGACIÓ 
 Informe 1.1.10: Estudi de la demanda de ensenyaments universitaris. 
 Informe 2.1.10: Enquesta a estudiantat de 1r de grau. 

 
 INFORME 2.2011 Estudi de la demanda d’estudiantat d’intercanvi mitjançant 

entrevistes en profunditat i enquesta. 
 

 INFORME 3.2011: Estudi comparatiu entre les característiques de les 
universitats de l’entorn. 

 
 INFORME 4.2011: Estudi mitjançant desk research i entrevistes en profunditat 

sobre les relacions universitat–empresa. 
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