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INTRODUCCIÓ

La internacionalització ha passat a ser una prioritat en les universitats espanyoles. Fins fa uns 
pocs anys, internacionalització era sinònim d’intercanvi d’estudiantat. És conegut el bon tre-
ball de les universitats espanyoles en aquest àmbit, ja que durant molts anys, Espanya ha estat 
el principal punt d’origen i de destinació de l’estudiantat participant en el programa Erasmus. 
A la Universitat Jaume I, entenem «internacionalització» amb tres premisses bàsiques:

A. La internacionalització dels estudis, de l’ensenyament, de la investigació i de la gestió 
durà a una millora de la qualitat de la Universitat. 

B. La internacionalització donarà una visió més àmplia i global a tota la comunitat uni-
versitària i l’enriquirà professionalment i personalment, i facilitarà l’empleabilitat dels 
egresats. 

C. La internacionalització posicionarà la Universitat Jaume I no només a la província de 
Castelló, a la Comunitat Valenciana o a Espanya, sinó a Europa i al món.

Tenint en compte aquestes tres premisses, hi ha diverses maneres de desplegar la interna- 
cionalització en una universitat com la Universitat Jaume I.

 • Imatge internacional de la Universitat: la resta del món i, sobretot, els centres d’edu-
cació superior ens coneixen i ens tenen en compte.

 • Presència d’estudiantat d’altres països: els nostres estudis resulten atractius per la seua 
qualitat per a estudiantat internacional. La presència d’aquest tipus d’alumnat dóna 
una visió més global als estudis i els nostres estudiants tenen l’oportunitat de conèixer 
altres visions del món a través dels estudiants internacionals.
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 • Presència de professorat estranger: tant el professorat com l’estudiantat poden tindre 
l’oportunitat de conèixer altres visions de les matèries i altres pedagogies, sovint a 
través de llengües estrangeres. També és enriquidora la col·laboració amb investi-
gadors estrangers, amb qui es pot tindre accés a altres visions de la investigació que 
s’està desenvolupant.

 • Presència de personal d’administració procedent d’altres països: pot donar altres 
visions de com dur a terme les tasques de gestió.

 • Experiències internacionals de la comunitat universitària: mitjançant intercanvis o 
estades, la mobilitat universitària és fonamental per a mantenir la Universitat al dia i 
formar part de la xarxa internacional d’universitats.

Així, els objectius bàsics que es plantegen per a la internacionalització a la Universitat Jaume I 
són els següents:

1. Generar coneixement en col·laboració amb socis internacionals.
2. Integrar talent internacional a la comunitat universitària.
3. Desenvolupar les competències internacionals de l’estudiantat, 

professorat i personal d’administració i serveis.

Per a dur a terme aquests objectius serà fonamental el coneixement i ús de llengües estrange-
res, especialment de l’anglès, llengua ja defi nida com a llengua de treball en el Pla pluriennal 
de multilingüisme de la Universitat Jaume I, aprovat el 30 de juny de 2011.

A la nostra Universitat els intercanvis van començar des del seu inici, el curs 1991/92; primer 
amb Europa amb el programa Erasmus i per a fer estudis, després també per a fer pràctiques 
i més endavant, els intercanvis es van estendre amb els primers convenis amb universitats 
americanes l’any 1998. A partir d’ací hem continuat augmentant les oportunitats de mobili-
tat no només de l’estudiantat sinó també del professorat i del PAS, expandint la nostra xarxa 
d’universitats sòcies per Europa, Amèrica, Oceania i Àsia.

D’una altra banda i moltes vegades de manera inconnexa, la Universitat s’ha estat interna-
cionalitzant en altres vessants, principalment relacionades amb la investigació. Hi ha grups 
d’investigació que col:laboren amb grups d’altres països i alguns d’ells han aconseguit fi nan-
çament de la Comissió Europea per als seus projectes. La majoria dels investigadors han fet 
estades en altres universitats estrangeres, assisteixen habitualment a congressos i han pu-
blicat en revistes internacionals. També rebem investigadors d’altres països que col·laboren 
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amb els nostres grups, així com professorat que fa estades més o menys llargues i col·laboren 
en les nostres classes. En les col·laboracions docents cal també incloure concursos i projectes 
internacionals com ara Solar Decathlon o X Culture. Aquest tipus de projectes serveixen per 
a potenciar la internacionalització de l’estudiantat mentre estudia a la Universitat Jaume I, 
en el que anomenem «internacionalització a casa». A més a més, en un esforç de fomentar 
el coneixement de llengües estrangeres, concretament de l’anglès, la Universitat Jaume I 
va recomanar en l’elaboració dels seus plans d’estudis ara fa sis anys conservar assignatures 
obligatòries d’anglès especialitzat, que ja havien estat presents en els plans d’estudi des de 
l’inici de la Universitat, i la impartició d’un 5% dels crèdits dels estudis de Grau en anglès.

En una altra vessant de les accions que es realitzen a la Universitat Jaume I, des de fa més de 
15 anys, la comunitat universitària ha participat en accions de cooperació amb i en països em-
pobrits. S’han desenvolupat projectes vinculats amb la investigació aplicada, amb la millora 
de la docència i amb col·laboracions en gestió en països com ara Nicaragua, Perú, Equador, 
Cuba, Sàhara, o Etiòpia. També s’ha acollit estudiantat provinent d’aquests països als quals 
se’ls ha becat perquè pogueren acabar els seus estudis i després tindre una repercussió en el 
desenvolupament del seu país.

Algunes d’aquestes accions estan centralitzades i apareixen en les memòries de la Univer-
sitat i, per tant, poden ser conegudes i compartides. Altres, les hem trobades casualment 
en reunions o mitjançant els plans d’internacionalització i multilingüisme que han fet els 
departaments i comissions de Grau durant els últims tres anys. 

En aquest moment, ens plantegem caminar tots junts, fent de la internacionalització de tota 
la Universitat un objectiu comú. És per això que presentem un Pla d’Internacionalització 
elaborat i consensuat per tots per a treballar d’una manera organitzada i coordinada en els 
pròxims anys, començant per donar a conèixer tot allò que ja s’està fent. Aquest Pla s’haurà 
de difondre dins i fora de la Universitat, per tal d’explicar els objectius i els motius que ens 
han dut a treballar en aquesta direcció.

Aquest Pla d’Internacionalització s’ha elaborat després de consultar fonts documentals diver-
ses i haver assistit a simposis i reunions sobre la internacionalització de les universitats a Es-
panya, a Europa i arreu del món. Pretenem alinear els objectius del Pla amb els que marquen 
els documents i directius més rellevants en aquest moment, com ara el document elaborat 
per una comissió interministerial «Estrategia de Internacionalización para las universidades 
españolas»1, «Informe sobre la internacionalización de las universidades de Madrid»2, «La 

1. [http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/politica-internacional/ 
estrategia-internacionalizacion.html] (08/04/2015)

2. [http://catedraunesco.es/seminariointernacionalizacion/documentacion/informe-internacionalizacion.pdf] (08/04/2015)
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universidad española en cifras»3, el document de l’European Universities Association «In-
ternationalisation of European Higher Education»4, i altres documents d’estratègies d’inter-
nacionalització d’universitats europees i espanyoles. També vam tindre ocasió de conèixer 
els plans del govern de crear una nova etiqueta d’internacionalització per a les universitats 
espanyoles, que gestionarà l’ANECA.

La internacionalització és un dels punts claus del programa electoral del rector Climent i el 
seu equip i es troba tant a les línies de govern, com al Pla estratègic5 de la Universitat Jaume I,  
en el seu Eix 3, i en el Model Educatiu6 s’aposta per la internacionalització i la mobilitat.

El principi bàsic darrere d’aquest Pla d’Internacionalització de la Universitat Jaume I (2015-
2018) és que la internacionalització de la Universitat és un compromís de tots. No pot limi-
tar-se a les accions que se’n deriven del vicerectorat competent o de l’Oficina de Relacions 
Internacionals o de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. En aquestes unitats es con-
centren accions d’internacionalització i continuarà sent fonamental la seua intervenció per 
a la internacionalització de la Universitat, però totes les unitats i tota la universitat s’ha de 
veure implicada en aquest objectiu.

És per això que aquest Pla ha comptat amb una comissió d’elaboració que va presentar una 
proposta inicial per a sol·licitar propostes de millora al Consell de Direcció, al Consell Assessor 
de Cooperació Acadèmica Interuniversitària (CACAI), als caps dels serveis implicats com a 
responsables al Pla, i a les juntes dels quatre centres de la Universitat: FCHS, FCJE, FCS i ESTCE. 
A més a més, el Pla ha estat valorat per una experta externa, Laura Howard, professora de 
la Universidad de Cádiz i actual presidenta de l’EAIE (European Association for International 
Education), un reconegut organisme internacional de recursos, formació i experiència per a 
la internacionalizació de l’educació superior (www.eaie.org). 

El Pla d’Internacionalització de la Universitat Jaume I (PI-UJI) s’estructura en dues parts: la 
Universitat com a institució i les persones que integren la comunitat universitària i recull 20 
objectius i 85 accions per aconseguir-los. Des del punt de vista de la institució en la primera 
part es fa referència a 5 àmbits: 

• la institució en si, des d’un punt de vista global;
• la docència;

3. [http://www.crue.org/Publicaciones/Documents/UEC/LA_UNIVERSIDAD_ESPANOLA_EN_CIFRAS.pdf](08/04/2015)

4. [http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_International_Survey.sflb.ashx] (08/04/2015)

5. [http://www.uji.es/bin/infoinst/projectes/peuji/pe14v.pdf ] (08/04/2015)

6. [http://ujiapps.uji.es/institucional/estrategia/plans/modeleducatiu/](08/04/2015)
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• la investigació;
• la gestió; i
• la cooperació.

La segona part recull tres objectius d’internacionalització, un per cada col·lectiu de la Univer-
sitat (estudiantat, PDI i PAS) i accions per a aconseguir aquests tres objectius.

En total, hem establert 20 objectius per a la internacionalització de la Universitat Jaume I 
durant el període de 2015 a 2018, és a dir, durant el present mandat del rector Vicent Climent. 
Cada any caldrà establir els objectius i accions prioritaris i el finançament que es destinarà per 
a aconseguir-los. A les taules s’han indicat els òrgans responsables de dur-los a terme mit-
jançant el seu nom abreviat; al final del document es pot trobar un llistat de les abreviatures 

emprades i el nom complet.

OBJECTIUS, ACCIONS I INDICADORS

PART I: PLA INSTITUCIONAL

A. INSTITUCIÓ

1. Fer de la internacionalització un dels trets diferenciadors de la Universitat Jaume I

ACCIONS INDICADORS

1.1. Inclusió de la internacionalització com a objectiu 
prioritari en tots els documents rellevants de la 
Universitat i en la seua missió

RESPONSABLE: VICIM, Rectorat, altres VR

TERMINI: Acció continuada

 - Objectius d’internacionalització 
en els models de desplegament  
docents, d’investigació i de cultura i 
d’aquells serveis especialment vincu-
lats a la internacionalització

1.2. Establir les accions prioritàries i dotar del finança-
ment necessari aquelles accions de internaciona-
lització que siguen prioritàries cada any, segons 
disponibilitat pressupostària

RESPONSABLE: Gerència, Rectorat, Vicerectorats

TERMINI: Acció continuada

 - Finançament dotat cada any per a 
accions d’internacionalització
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1.3. Participació activa en xarxes internacionals d’uni-
versitats i en associacions internacionals relacio-
nades amb l’educació superior

RESPONSABLE: VICIM, Rectorat, altres VR

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de xarxes i associacions  
internacionals en què participa l’UJI 
i activitats de participació

1.4. Definir les comissions i equips de reflexió estra-
tègics per a la internacionalització i facilitar la 
incorporació d’experts internacionals en aquests 

RESPONSABLE: VICIM, altres VR

TERMINI: Acció continuada

 - Llistat de comissions estratègiques 
definides

 - Nombre de comissions amb experts 
internacionals

1.5. Coordinació dels convenis i accions de la Univer-
sitat amb universitats estrangeres

RESPONSABLE: Secretaria General, VICIM, altres 
VR

TERMINI: Acció continuada

 - Millora de la base de dades de con-
venis per a trobar informació sobre 
universitats estrangeres

 - Creació d’una comissió conjunta de 
serveis que tenen relacions interna-
cionals per a coordinar accions

2. Crear una imatge interna i externa de l’UJI com a universitat internacional

2.1. Accions de promoció i comunicació institucional 
externa i interna per a la internacionalització de 
l’UJI 

RESPONSABLE: SCP, VICIM, ORI

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’accions de promoció i 
comunicació institucional interna  
i externa per a la internacionalització 
(notícies sobre investigació científica 
a mitjans internacionals, informació 
a l’estudiantat internacional entrant 
dels programes de formació de l’UJI, 
així com a totes les universitats sòcies 
i al públic en general)

2.2. Presència institucional a reunions i actes inter-
nacionals

RESPONSABLE: Rectorat, Vicerectorats,  
Direccions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de reunions i actes institu-
cionals amb presència institucional 
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2.3. Creació i actualització de materials de promoció 
per a la internacionalització

RESPONSABLE: SCP, ORI, OIPEP, VES

TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

 - Vídeos promocionals de l’UJI per a 
universitats estrangeres i per a es-
tudiantat estranger i actualitzacions 
periòdiques

 - Nombre de materials nous i actua-
litzats de promoció per a la interna- 
cionalització

2.4. Pàgina web atractiva i constantment actualitzada 
dirigida especificament a l’estranger en anglès

RESPONSABLE: SCP, ORI, VICIM, OIPEP, VES

TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

 - Publicació de nova web internacional 
completa i actualitzada

 - Nombre de visites rebudes per 
aquesta web

2.5. Promoció internacional de la Universitat en les 
xarxes socials

RESPONSABLE: SCP, ORI, VICIM

TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

 - Nombre d’accions d’internaciona-
lització dutes a terme en les xarxes 
socials

3. Donar a conèixer l’UJI com a universitat internacional i posicionar-la com a tal en els ràn-
quings.

ACCIONS INDICADORS

3.1. Seguiment i promoció de l’activitat dels ambai-
xadors/es internacionals UJI

RESPONSABLE: SCP, ORI, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’ambaixadors/es interna- 
cionals i activitats desenvolupades

 - Nombre de renovacions d’ambaixa- 
dors/es internacionals

3.2. Augmentar el nombre d’alumni UJI internacio-
nals, i de les accions que desenvolupen, mitjan-
çant els avantatges del programa Alumni-SAUJI 
dirigides a aquest públic

RESPONSABLE: Alumni-SAUJI, SCP, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’alumni UJI internacional 
en el programa Alumni-SAUJI

 - Accions desenvolupades per alumni 
SAUJI

 - Nombre d’avantatges específics per 
aquests alumni
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3.3. Organització de reunions i trobades institucionals 
internacionals de rellevància

RESPONSABLE: Rectorat, Vicerectorats,  
Direccions de Centre

TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

 - Nombre de reunions i trobades insti- 
tucionals internacionals dutes a 
terme

 - Nombre de persones d’institucions 
internacionals participants 

3.4. Organització d’activitats culturals amb partici-
pació internacional o dirigides a públic interna- 
cional 

RESPONSABLE: VCEURI, Rectorat, altres VR, 
Servei d’Activitats Socioculturals (SASC), Servei 
de Comunicació i Publicacions (SCP)

TERMINI: Curs 2015/16 i any natural 2016, espe-
cialment, després acció continuada

 - Nombre d’activitats internacionals al 
voltant del 25è aniversari de l’UJI

 - Nombre d’activitats culturals inter-
nacionals (cicle de cinema en anglès, 
publicacions de l’UJI internacionals, 
intercanvi d’activitats en xarxes  
internacionals) i participació de 
públic

3.5. Col·laboració amb altres institucions per a la  
internacionalització conjunta (Patronat de  
Turisme, CEI, Cambra de Comerç, IVACE)

RESPONSABLE: VICIM, SCP, Rectorat, altres VR

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de col·laboracions amb 
altres institucions per a la interna- 
cionalització conjunta

3.6. Marcar objectius per anar millorant la posició en 
rànquings internacionals (rànquing THE de les 
100 millors universitats de menys de 50 anys) i en 
els indicadors d’internacionalització (Universidad 
Española en Cifras, SIIU, Estrategia para la Inter-
nacionalización de las Universidades Españolas)

RESPONSABLE: VPEQI, VICIM, OPAQ, Rectorat, 
altres VR

TERMINI: Acció continuada

 - Millora en la posició de l’UJI en els 
rànquings internacionals i en indica-
dors d’internacionalització

4. Augmentar el percentatge d’estudiantat internacional matriculat als programes d’estudi 
de l’UJI

ACCIONS INDICADORS

4.1. Participació en fires internacionals d’educació 
superior universitària.

RESPONSABLE: SCP, ORI, VICIM, VES

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de fires internacionals en les 
quals es participa

 - Nombre d’estudiantat preinscrit i ma-
triculat a l’UJI derivat de les fires
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4.2. Atracció de grups d’estudiantat estranger per 
a fer visites guiades a l’UJI i parlar-los dels seus  
programes educatius

RESPONSABLE: SCP, ORI, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de grups atesos i nombre de 
persones en els grups

 - Nombre d’estudiantat preinscrit i 
matriculat a l’UJI derivat dels grups 
visitants

4.3. Convenis amb agències, empreses i institucions 
que poden col·laborar en l’UJI per a proporcionar 
estudiantat internacional

RESPONSABLE: VICIM, SCP, ORI

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de convenis
 - Nombre d’estudiantat internacional 

preinscrit i matriculat a l’UJI derivat 
d’aquests convenis 

B. DOCÈNCIA

5. Comptar amb una oferta d’estudis excel·lent d’àmbit internacional per a fer-la atractiva per 
a estudiantat nacional i d’altres països, i adaptada a diferents públics.

ACCIONS INDICADORS

5.1. Augmentar la docència presencial en anglès i 
altres llengües estrangeres en els programes 
d’estudi

RESPONSABLE: VES, VICIM, Escola de Doctorat

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de programes impartits  
íntegrament o parcialment en anglès 
(indicant percentatge de crèdits)

 - Nombre i percentatge de crèdits  
impartits en anglès a l’UJI

 - Nombre i percentatge de crèdits  
impartits en altres llengües estrange-
res a l’UJI

5.2. Augmentar el nombre de cursos a distància diri-
gits a estudiantat internacional

RESPONSABLE: VES, VICIM, CENT, Direccions de 
Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de cursos a distància o  
semipresencials dirigits a estudiantat 
internacional

 - Nombre d’estudiantat internacional 
en aquests cursos

5.3. Oferta variada i adaptada a la demanda de cursos 
propis per a estudiantat estranger

RESPONSABLE: VES, ORI, Direccions de Centre, 
VCEURI

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre i percentatge de cursos 
propis per a estudiantat estranger 
(incloent-hi cursos d’estiu)

 - Nombre d’estudiantat estranger  
matriculat a aquests cursos 
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5.4. Adaptar les metodologies docents mitjançant el 
treball en equip en grups internacionals d’inno-
vació educativa

RESPONSABLE: USE, VEOIE 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre i percentatge de grups i 
seminaris permanents d’innovació 
educativa (GIE i SPIE) amb partici-
pants d’universitats o institucions 
educatives d’altres països

 - Nombre de projectes internacionals 
duts a terme per aquests grups

5.5. Participació en convocatòries europees per al 
finançament de projectes educatius 

RESPONSABLE: OCDS, VICIM, VEOIE, USE 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de projectes educatius fi-
nançats per la UE en els que l’UJI és 
sòcia

 - Nombre de projectes educatius fi-
nançats per la UE coordinats per l’UJI

 - Percentatge d’èxit de les sol·licituds 
presentades

5.6. Internacionalització dels currículums formatius 
d’assignatures impartides en anglès i en castellà

RESPONSABLE: VES, VEOIE, USE, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre i percentatge d’assignatures 
que han modificat la guia docent per 
a fer el seu contingut i/o metodolo-
gia més internacional

5.7. Facilitar la impartició de cursos de l’UJI en altres 
països

RESPONSABLE: VES, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de cursos UJI impartits a 
altres països

6. Proporcionar un valor afegit a l’estudiantat que vol cursar els seus estudis a l’UJI i en una 
altra universitat sòcia

ACCIONS INDICADORS

6.1. Augmentar, consolidar i donar a conèixer més els 
dobles títols i títols conjunts internacionals

RESPONSABLE: VES, SCP, VICIM, Escola de  
Doctorat

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de dobles títols i títols con-
junts internacionals i percentatge per 
tipus d’estudi (grau, màster, doctorat)

 - Nombre d’accions específiques de 
promoció

 - Nombre d’estudiantat que obté el 
doble títol o títol conjunt interna- 
cional (ixent i entrant)
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6.2. Reconeixement per a l’estudiantat de les acti-

vitats d’aprenentatge internacional: cursos de 

formació continuada, cursos d’estiu, congressos

RESPONSABLE: VEOIE, VICIM, Direccions de 

Centre, Escola de Doctorat

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’activitats d’aprenentatge 

internacional reconegudes en crèdits 

en els programes d’estudi

 - Nombre d’estudiants que sol·liciten 

el reconeixement

7. Donar un especial prestigi internacional a alguns dels programes d’estudi de l’UJI

ACCIONS INDICADORS

7.1. Identificació i suport a programes formatius i  

assignatures on cal reforçar la internacionalitza-

ció i donar més docència en anglès per a atraure 

estudiantat internacional i d’intercanvi (finestres 

de mobilitat)

RESPONSABLE: VES, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de programes formatius i 

assignatures on s’ha reforçat la inter-

nacionalització

 - Nombre de finestres de mobilitat 

creades

 - Augment del percentatge de crèdits 

de docència en anglès o altres llen-

gües estrangeres

 - Nombre d’estudiantat entrant nou 

derivat de la internacionalització 

del programa o de les finestres de  

mobilitat

7.2. Visualització i atenció especial als programes  

internacionals amb què ja compta la Universitat, 

especialment en màster i doctorat

RESPONSABLE: SCP, VES, VICIM, Direccions de 

Centre, Escola de Doctorat

TERMINI: Acció continuada

 - Promoció d’aquests programes en 

fires, webs i xarxes internacionals

 - Atenció a les necessitats especials 

d’aquests programes per a la seua 

internacionalització

7.3. Acreditació internacional de titulacions 

RESPONSABLE: VES, VICIM, Direccions de Centre, 

Escola de Doctorat

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de titulacions amb una acre-

ditació internacional

 - Nombre d’estudiants matriculats  

gràcies a aquesta acreditació
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8. Facilitar l’accés de l’estudiantat a l’oferta d’estudis internacional

ACCIONS INDICADORS

8.1. Oferta de formació i acreditació en llengües estran- 
geres i ajudes per a la matrícula

RESPONSABLE: VICIM, SLT

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de cursos de llengües estran-
geres (presencials i en línia) oferts

 - Nombre d’exàmens d’acreditació en 
llengües estrangeres oferts

 - Nombre d’estudiantat participant en 
cursos i proves de llengües estran- 
geres

 - Nombre d’ajudes de matrícula ofe- 
rides

8.2. Obligació d’acreditar un nivell mínim de B2 en anglès 
(o alternativament en una altra llengua estrangera) per 
a matricular-se del TFG

RESPONSABLE: VES, SLT, VICIM

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de plans d’estudis amb l’acre-
ditació obligatòria

 - Nombre d’estudiants acreditats 
(segons Pla pluriennal de multilin- 
güisme 2015-2018)

8.3. Oferta de cursos d’adaptació per a estudiantat estran-
ger

RESPONSABLE: VICIM, VES

TERMINI: Acció continuada 

 - Nombre de cursos realitzats
 - Nombre d’estudiantat participant

9. Fer que la internacionalització arribe també a l’estudiantat que no té l’oportunitat de fer 
una estada a l’estranger

ACCIONS INDICADORS

9.1. Promoure seminaris internacionals i activitats docents 
d’Internacionalització a Casa (IaC) (aprenentatge col·la- 
boratiu internacional, participació en projectes com 
ara XCulture, Global Development Groups in engine-
ering, Global Journalism Education, etc.) en tots els 
estudis de l’UJI

RESPONSABLE: VEOIE, VES,, USE, VICIM, Escola Doc-
torat, SCP

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’activitats docents d’IaC  
desenvolupades

 - Nombre d’estudiantat al qual arriben 
aquestes activitats

 - Inclusió de les activitats d’IaC en la 
formació del professorat

 - Inclusió de la informació sobre aques-
tes activitats a la promoció dels cursos
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9.2. Preparació lingüística especialitzada en el perfil acadè-
mic i professional dels estudis en tots els programes

RESPONSABLE: VES, VICIM, Direccions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Crèdits d’anglès i altres llengües  
estrangeres especialitzades

 - Crèdits d’assignatures no lingüísti-
ques impartits en anglès o altres llen-
gües estrangeres (mínim 5% en graus)

9.3. Donar més participació a l’estudiantat internacional 
a les aules

RESPONSABLE: VEOIE, VICIM, Direccions de Centre, 
USE

TERMINI: Acció continuada, curs 2015/16

 - Nombre d’activitats docents a l’aula 
per a fomentar la participació de l’es-
tudiantat internacional

 - Inclusió de tècniques de docència en 
l'aula multicultural en la formació del 
professorat 

9.4. Promoure activitats extraacadèmiques d’internaciona-
lització per a estudiantat UJI

RESPONSABLE: VICIM, ORI, SLT, OCDS, OIPEP

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’activitats extraacadèmi-
ques d’internacionalització

 - Nombre d’estudiantat UJI participant
 - Nombre d’estudiantat estranger  

participant

C. INVESTIGACIÓ

10. Internacionalitzar més la investigació

ACCIONS INDICADORS

10.1. Realització de polítiques actives per a l’incre-
ment de projectes d’investigació internacio-
nals finançats (KIC, Associacions Estratègiques,  
Programa Marc UE)

RESPONSABLE: VID, OCIT, Grups d’Investigació, 
Instituts

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de polítiques actives desen-
volupades

 - Nombre de projectes nous per als 
quals s’ha sol·licitat finançament

 - Taxa d’èxit en el finançament de pro-
jectes d’investigació

10.2. Donar més rellevància a la visibilització del 
currículum internacional dels investigadors:  
col·laboracions d’investigadors UJI en grups 
d’universitats estrangeres, invitacions per a 
estades investigadores, invitacions per a fer 
cursos o seminaris per a investigadors a l’estran-
ger, investigadors estrangers acollits als grups 
d’investigació UJI

RESPONSABLE: VID, OCIT, Grups d’Investigació, 
Instituts

TERMINI: Acció continuada

 - Inclusió de les dades sobre la interna-
cionalització dels investigadors i dels 
grups d’investigació i instituts en els 
barems per a la valoració de l’activi-
tat investigadora

 - Recursos captats de fons interna- 
cionals
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10.3. Reconeixement de les coautories internacionals 
de publicacions

RESPONSABLE: VID, OCIT, VPEQI

TERMINI: Acció continuada i curs 2015/16

 - Nombre de publicacions en coauto-
ria internacional

 - Inclusió de la coautoria en alguns 
barems de reconeixement de la  
investigació del PDI

10.4. Suport als investigadors per a l’augment de 
contractes en empreses estrangeres i interna-
cionals

RESPONSABLE: VID, OCIT, Grups d’Investigació, 
Instituts

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de nous contractes en em-
preses estrangeres i internacionals

 - Inclusió de les dades sobre la interna-
cionalització dels investigadors i dels 
grups d’investigació i instituts en els 
barems per a la valoració de l’activi-
tat investigadora

10.5. Potenciació del doctorat internacional

RESPONSABLE: Escola de doctorat, VID, OCIT, 
Grups d’Investigació, Instituts

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de tesis doctorals interna-
cionals

 - Inclusió de les dades sobre tesis  
internacionals en els barems per a la 
valoració de l’activitat investigadora 
dels grups d’investigació i instituts

11. Atraure i reconèixer més la participació d’investigadors internacionals en la investigació 
de l’UJI

ACCIONS INDICADORS

11.1. Augment dels doctorats conjunts i la cotutela 
de tesis internacionals

RESPONSABLE: Escola de Doctorat, VID, OCIT, 
Grups d’Investigació, Instituts

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de doctorats conjunts
 - Nombre de tesis codirigides per  

investigadors de l’UJI i investigadors 
afiliats a centres estrangers

 - Inclusió de les dades en els barems 
per a la valoració de l’activitat inves-
tigadora dels grups d’investigació i 
instituts

11.2. Reconeixement de la participació d’investiga-
dors internacionals en els grups d’investigació 
UJI 

RESPONSABLE: VID, OCIT, Grups d’Investigació, 
Instituts

TERMINI: Curs 2015/16 i acció continuada

 - Inclusió d’investigadors estrangers 
com a col·laboradors en la informa-
ció sobre els grups d’investigació

 - Valoració de la presència d’investiga-
dors estrangers en els grups d’inves-
tigació
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11.3. Potenciació de la creació d’unitats mixtes en 
centres de recerca estrangers

RESPONSABLE: OCIT, VID 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de convenis per a la creació 
d’unitats mixtes en vigor

11.4. Promoure programes de mobilitat internacional 
per a estudiantat de doctorat

RESPONSABLE: Escola de Doctorat, VID, OCIT

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de convenis de mobilitat 
amb altres universitats i centres de 
recerca estrangers

 - Nombre d’estudiantat participant en 
programes de mobilitat

12. Donar a conèixer l’UJI com a universitat investigadora en l’àmbit internacional

ACCIONS INDICADORS

12.1. Organització de congressos internacionals de 
gran rellevància a l’UJI

RESPONSABLE: VID, OCIT, Grups d’Investigació, 
Instituts

TERMINI: En el curs 2015/16, amb motiu del 25è 
aniversari i acció continuada

 - Nombre de congressos internacio-
nals celebrats

 - Nombre d’assistents

12.2. Difusió internacional dels resultats d’investiga-
ció (TEDx, trobades amb empreses i inversors 
per a donar a conèixer patents i resultats d’in-
vestigació) per a arribar a possibles inversors

RESPONSABLE: OCIT, SCP, VID, Grups d’Inves-
tigació, Instituts

TERMINI: Acció continuada

 - Accions de difusió internacional  
desenvolupades

 - Contactes fets a partir d’aquestes 
accions
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D. GESTIÓ

13. Facilitar la gestió àgil de la internacionalització de l’UJI

ACCIONS INDICADORS

13.1. Identificació i modificació de normatives inter-
nes i externes que suposen un obstacle per a la 
internacionalització

RESPONSABLE: Secretaria General, VICIM, tots 
els VR i Direccions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de normatives internes 
identificades

 - Nombre de normatives externes que 
s’han identificat com a obstacle i  
comunicació feta a l’òrgan respon- 
sable per a la seua revisió

13.2. Identificació de la implicació dels diferents ser-
veis en la internacionalització de la Universitat

RESPONSABLE: VEPAS, Gerència, VICIM

TERMINI: Curs 2015-2016

 - Resultats de l’anàlisi

13.3. Adaptació dels processos interns per a facilitar 
la internacionalització 

RESPONSABLE: VEPAS, VICIM, tots els VR i Di-
reccions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de processos revisats

13.4. Millora dels serveis i activitats d’acollida de  
l’estudiantat i personal estranger i difusió entre 
potencials estudiants i personal entrants

RESPONSABLE: ORI, VICIM, altres serveis,  
Departaments

TERMINI: Acció continuada

 - Activitats de millora dels serveis 
d’acollida

 - Integració de les activitats d'acollida 
en serveis diferents a l'ORI

13.5. Donar un servei continuat de reclutament i 
seguiment per a la matrícula d’estudiantat es-
tranger

RESPONSABLE: SCP, ORI, VICIM 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’estudiantat estranger ma-
triculat després de fer-li el seguiment 
en el servei de reclutament

13.6. Millorar la relació dels serveis de l’UJI amb els 
d’universitats sòcies d’altres països

RESPONSABLE: VICIM, ORI, tots els serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’activitats per a l’apropa-
ment dels serveis dutes a terme (e.g. 
International Staff Week)

 - Nombre de serveis de l’UJI que han 
establert relacions amb els serveis 
d’altres universitats sòcies
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13.7. Facilitar la matrícula d’estudiantat en estudis 
parcials en universitats estrangeres

RESPONSABLE: VEOIE, SGDE, VICIM, ORI

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’estudiants en estudis  
parcials en universitats estrangeres 
matriculats a l’UJI

14. Millorar la gestió de l’UJI aprenent del que es fa en universitats d’altres països

ACCIONS INDICADORS

14.1. Benchmarking dels processos de l’administra-
ció i serveis en institucions d’educació superior 
d’altres països

RESPONSABLE: Gerència, VEPAS, tots els  
serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de propostes de millora de 
processos basades en la comparació 
amb altres universitats

14.2. Aprofitament de les estades del PAS a institu-
cions estrangeres per a millorar els processos

RESPONSABLE: Gerència, VEPAS, tots els  
serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de processos revisats  
després de l’experiència de personal 
del servei a l’estranger

14.3. Incloure accions d’internacionalització en els 
plans estratègics dels serveis en funcions clau 
d’internacionalització

RESPONSABLE: VPQI, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Accions d’aquests serveis en el pla 
estratègic
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E. COOPERACIÓ

15. Col·laborar amb institucions de PVD per a millorar aquestes institucions i aprendre de 
l’experiència

ACCIONS INDICADORS

15.1. Col·laboració amb universitats de PVD per a  

millorar la docència, la investigació i la gestió 

universitària amb accions de codesenvolu- 

pament amb repercussió en les institucions de 

destinació, però també a l’UJI. Aprofitar, sobre-

tot, l’esforç que estan fent molts països emer-

gents en finançar aquestes millores

RESPONSABLE: OCDS, VICIM, tots els VR i Direc-

cions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’accions de cooperació i 

codesenvolupament dutes a terme

 - Repercussió a l’UJI

 - Finançament extern rebut

15.2. Crear els mecanismes i promocionar l’assessora-

ment a empreses i institucions en PVD

RESPONSABLE: OCDS i Direccions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de nous processos creats

 - Nombre d’empreses i institucions en 

PVD que han rebut assessorament

15.3. Captació de finançament internacional per a la 

cooperació

RESPONSABLE: OCDS, VICIM 

TERMINI: Acció continuada

 - Finançament captat

15.4. Promoció de l’aplicació de la investigació a la 

millora dels PVD

RESPONSABLE: OCDS, OCIT, VICIM, VID 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’aplicacions de resultats 

d’investigació a la millora de PVD
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16. Fer de la cooperació un dels objectius de responsabilitat social de l’UJI

ACCIONS INDICADORS

16.1. Incloure en la declaració de la RSC de l’UJI reptes 

globals com els proposats per la nova Agenda 

per al Desenvolupament fonamentada en els 

Objectius del Mil·lenni

RESPONSABLE: VPQI, Rectorat, VICIM, OCDS

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’accions de cooperació uni-

versitària al desenvolupament que 

s’alineen amb els reptes de l’Agenda 

que apareixen en la RSC de l’UJI

16.2. Participació en xarxes internacionals per a la 

cooperació

RESPONSABLE: OCDS, VICIM 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de xarxes de cooperació 

internacional a les que pertany l’UJI

 - Accions de la Universitat en aquestes 

xarxes

17. Integrar els valors del voluntariat, la solidaritat i la cooperació i els de la internacionalit-
zació

ACCIONS INDICADORS

17.1. Intercanviar experiències amb universitats d’al-

tres països relacionades amb la solidaritat i la 

cooperació

RESPONSABLE: OCDS, VICIM 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’activitats d’intercanvi  

d’experiències i repercussió en l’UJI

17.2. Integració de l’estudiantat en el treball social i 

el voluntariat internacional 

RESPONSABLE: OCDS, VICIM 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’estudiantat participant en 

accions de voluntariat i treball social 

internacional
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PART II: PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

A. ESTUDIANTAT

18. L’UJI ha de proporcionar un perfil internacional al seu estudiantat

ACCIONS INDICADORS

18.1. Promoure l’intercanvi d’estudiantat en estudis, 
pràctiques i voluntariat i valorar els resultats

RESPONSABLE: ORI, OIPEP, OCDS, VICIM, Direc-
cions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’estudiants d’intercanvi en 
les tres modalitats

 - Resultats qualitatius de les estades 
(qüestionaris i entrevistes de satis-
facció i de competències adquirides)

18.2. Augmentar l’estudiantat internacional entrant, 
tant en intercanvis com per a cursar programes 
d’estudi sencers

RESPONSABLE: ORI, SGDE, VICIM, Direccions 
de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de estudiantat d’intercanvi 
entrant 

18.3. Augmentar la formació en llengües estrangeres 
de l’estudiantat 

RESPONSABLE: SLT,VICIM, OCDS

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’estudiantat que fa forma-
ció i acreditació en llengües estran-
geres

 - Nombre d’estudiantat acreditat en 
l’aplicació informàtica corresponent

18.4. Preparar a l’estudiantat abans i després de la 
seua estada internacional per tal que posen en 
valor aquesta experiència

RESPONSABLE: ORI, OIPEP, OCDS, VICIM, Direc-
cions de Centre

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d'activitats de formació per 
a preparar a l'estudiantat abans i  
després de l'estada internacional

18.5. Accions per a la inserció laboral internacional 
dels graduats

RESPONSABLE: OIPEP, VEOIE 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de titulats que troben un 
treball a l’estranger vinculat als seus 
estudis a l’UJI 
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B. PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

19. Incrementar el perfil internacional del PDI

ACCIONS INDICADORS

19.1. Formació i acreditació en llengües estrangeres

RESPONSABLE: SLT, VICIM, VOAP

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de PDI que ha participat en 
cursos i proves de l’UJI, percentatge 
d’aprovats

 - Nombre i percentatge de PDI que ha 
introduït acreditació lingüística en 
l’aplicació informàtica corresponent

 - Capacitat docent dels departaments 
per a impartir docència en valencià i 
en anglès

19.2. Intercanvi docent de professorat i estades do-
cents a l’estranger

RESPONSABLE: ORI, VOAP, VICIM 

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de PDI que ha fet intercanvi 
docent en universitats sòcies i reco-
neixement d’aquest intercanvi 

 - Nombre de PDI intercanviat
 - Creació de sabàtics docents

19.3. Atracció i contractació de professorat interna-
cional 

RESPONSABLE: VOAP, RH, Departaments

TERMINI: Acció continuada

 - Places de PDI anunciades en mitjans 
internacionals 

 - Nombre i percentatge de PDI inter-
nacional

19.4. Reconeixement de la carrera docent interna- 
cional

RESPONSABLE: VOAP, RH, Departaments

TERMINI: Acció continuada

 - Reconèixer als barems de contrac-
tació al professorat amb docència 
en altres països, especialment en 
aquells estudis amb una vessant més 
internacional per a impartir docència 
en llengües estrangeres

 - Reconeixement per als quinquennis 
docents de la docència en univer- 
sitats d’altres països

19.5. Promoure estades internacionals d’investiga-
dors de l’UJI en semestre o any sabàtic

RESPONSABLE: VOAP, OCIT, VID, VICIM, ORI, 
Instituts i Grups d’Investigació

TERMINI: Acció continuada

 - Restablir la substitució per semestre 
o any sabàtic

 - Nombre d’investigadors que han fet 
una estada de semestre o any sabàtic 
en universitats estrangeres 
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19.6. Promoure les estades d’investigació a l’estranger

RESPONSABLE: OCIT, VID, VICIM, ORI, RH, Insti-

tuts i Grups d’Investigació

TERMINI: Acció continuada

 - Estades d’investigació de diferent 

durada efectuades per investigadors 

de l’UJI i repercussió sobre la inves-

tigació

 - Finançament dedicat a la promoció 

d’aquestes estades

19.7. Atracció d’investigadors internacionals, estran-

gers o espanyols a l’estranger 

RESPONSABLE: OCIT, VID, VICIM, ORI, Instituts i 

Grups d’Investigació

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’investigadors internacio-

nals, estrangers o procedents d’un 

altre país que s’han incorporat als 

grups d’investigació i instituts de  

l’UJI

C. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

20. Promoure la internacionalització del PAS

ACCIONS INDICADORS

20.1. Formació i acreditació en llengües estrangeres

RESPONSABLE: SLT, VEPAS, RH, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de PAS que ha participat en 

cursos i proves de l’UJI, percentatge 

d’aprovats i repercussió en el servei

 - Nombre i percentatge de PAS que ha 

fet constar acreditació lingüística en 

l’aplicació informàtica corresponent

20.2. Afavorir l’intercanvi de PAS en universitats sòcies 

i reconèixer més aquest intercanvi

RESPONSABLE: ORI, VEPAS, RH, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre i percentatge de PAS partici-

pant en accions d’intercanvi i reper-

cussió en el servei

20.3. Augmentar les estades estratègiques a l’estran-

ger d’alguns membres dels serveis i incloure 

aquestes estades als plans estratègics dels  

serveis

RESPONSABLE: ORI, VEPAS, RH, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre d’estades estratègiques

 - Repercussió en la millora del servei
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20.4. Descripció de llocs de treball per a la gestió d’ac-
cions d’internacionalització

RESPONSABLE: VEPAS, RH, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Modificació de la descripció d’alguns 
llocs de treball (RLT) per a incloure el 
requisit lingüístic de llengua estran-
gera

 - Nombre de noves places amb un 
perfil multilingüe

20.5. Atracció de PAS internacional per a alguns llocs 
de treball 

RESPONSABLE: VEPAS, OCIT, VICIM, ORI, Insti-
tuts i Grups d’investigació, RH, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Reconeixement als barems de con-
tractació del PAS la gestió en univer-
sitats d’altres països

 - Nombre de personal de servei es-
tranger contractat per l’UJI per a llocs 
de treball on siga convenient

20.6. Recepció de PAS internacional en estades curtes

RESPONSABLE: ORI, VICIM, Serveis

TERMINI: Acció continuada

 - Nombre de PAS internacional acollit
 - Nombre de serveis que acullen PAS 

internacional

DESPLEGAMENT D’ACCIONS

Amb la finalitat d’implicar tota la comunitat universitària, seran els serveis, els instituts, els 
centres, les titulacions i els departaments, els encarregats del desplegament d’accions que 
es duran a terme per tal d’assolir els objectius d’aquest pla. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Els mecanismes de seguiment seran els ja establerts per la Universitat internament en el seu 
pla estratègic o el Model Educatiu, i per altres externs com ara el programa DOCENTIA. 

A més a més, l’Oficina de Relacions Internacionals serà l’encarregada de recollir les dades  
adients al Pla. S’ha destacat l’òrgan intern responsable de proporcionar les dades dels indi-
cadors. S’establirà una comissió de seguiment del Pla, qui elaborarà un informe anual que 
es presentarà al Consell de Govern. Així mateix, caldrà un suport decidit de totes i de tots 
per a aconseguir un desenvolupament sostenible i de qualitat de la internacionalització a la 
Universitat Jaume I.
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LLISTAT D’ABREVIATURES

• ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

• CACAI: Consell Assessor de Cooperació Acadèmica

• CEI: Campus de Excelencia Internacional

• CENT: Centre d’Educació i Noves Tecnologies

• GIE: Grup d’Innovació Educativa

• IaC: Internacionalització a Casa

• IVEX: Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.

• KICs: Knowledge and Innovation Communities

• OCDS: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

• OCIT: Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic

• OIPEP: Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

• OPAQ: Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat

• ORI: Oficina de Relacions Internacionals 

• PAS: Personal d’Administració i Serveis

• PDI: Personal Docent Investigador

• PVD: Països en vies de desenvolupament

• RSC: Responsabilitat Social Corporativa

• RLT: Relació de llocs de treball

• RH: Servei de Recursos Humans

• SASC: Servei d’Activitats Socioculturals

• SAUJI: Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I

• SCP: Servei de Comunicació i Publicacions 

• SGDE: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants

• SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

• TEDx: Tecnologia, Entreteniment, Disseny. Technology, Entertainment, Design

• THE: Times Higher Education 

• TFG: Treballs de Final de Grau

• UJI: Universitat Jaume I

• USE: Unitat de Suport Educatiu

• VCEURI: Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals

• VEOIE: Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
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• VEPAS: Vicerectorat d’Economia i PAS

• VES: Vicerectorat d’Estudis

• VICIM: Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme

• VID: Vicerectorat d’Investigació i Doctorat

• VOAP: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

• VPEQI: Vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat 

• VR: Vicerectorats




