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Presentació

L'educació superior i les universitats de tot el món es troben en un entorn cada vegada més complex

i canviant, i el seu futur, com ocorre amb el de la majoria de les organitzacions i sectors, està cada

vegada més relacionat amb la seua capacitat de resposta. Davant d'aquest panorama les universitats

estan reformulant la seua missió i tracten de convertir-se en agents actius i fonamentals d'aquesta nova

era marcada per l’«aprenentatge organitzatiu», on la capacitat d'augmentar i gestionar el capital intel·lectual

i social de qualsevol tipus de col·lectivitat o territori serà fonamental. Una missió que, com a institució

que presta un servei públic, és clau per a garantir l'accés social al coneixement i per al futur de la societat

en què s'insereix.

Les universitats, conscients d'aquesta responsabilitat i de la necessitat de guanyar en credibilitat

social, donant compte de l'exercici de la nostra autonomia institucional,  estem abordant la millora de

qualitat dels nostres sistemes, mitjançant l’adopció de les millors pràctiques en moltes àrees. Un camí

de recerca de l'excel·lència, per a la qual és fonamental el desenvolupament dels sistemes de direcció

i gestió per ser el mitjà en què es recolza la presa de decisions i que ens permet el desenvolupament

d'aquelles competències essencials que ens han de garantir el futur.

En aquest context i atenent el compromís reiterat per l'Equip de Govern davant de diferents òrgans

col·legiats, es va decidir, ara fa aproximadament un any i després d'un procés d'anàlisi i preparació prèvia,

el desenvolupament d'un Sistema de Direcció Estratègica. Després d'un procés de planificació que ens

ha permès portar a cap múltiples interaccions personals i negociacions a nivell institucional estem en

condicions de presentar un dels resultats d'aquesta fase: el DOCUMENT BASE DE PLANIFICACIÓ, el qual
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explicita les directrius i objectius bàsics, que es concreten en un quadre de comandament institucional.

Ara la Universitat Jaume I disposa d'un mitjà que ens permetrà alinear i integrar  els esforços de

totes les unitats i persones que componen la institució,  aconseguir una comprensió mútua dels objectius

plantejats, gestionar la diferència i, així, poder aconseguir una posició futura favorable. Un instrument

que permet ser llegit i interpretat per qualsevol unitat o persona de la institució i que és vàlid per a

qualsevol àrea d'activitat, i que a més a més, a través dels fluxos d'informació i coneixement que genera

la contínua realimentació, es converteix en un sistema de participació i d'aprenentatge col·lectiu fonamental

per a un futur immediat, en el qual es pot preveure que les universitats tinguem cada vegada més

capacitat d'elecció i, per tant, major responsabilitat, i per al qual farà falta més i millor gestió.

Fernando Romero Subirón
Rector



6

Índex

• I. Introducció .............................................................................   8

I.1. Exposició de motius .......................................................   9

I.2. Procés d’elaboració ........................................................ 11

I.3. Posicionament competitiu ............................................  13

I.4. Principals punts de referència consensuats a l’UJI .......  15

• II. El “focus estratègic” ..........................................................   18

II.1. Objectiu estratègic general .........................................   21

II.2. Factors clau d’èxit .......................................................   22



7

• III. El quadre de comandament institucional .................   24

III.1. Objectius estratègics ..............................................   27

• IV. Desplegament i gestió del pla ................................   32

IV.1. Participació en concerts i projectes ........................   33

IV.2. Criteris pressupostaris .............................................   34

IV.3. Estructura de suport del sistema ............................   36

IV.4. Sistema de direcció estratègica de l’UJI .................   38



8



9

I
I.1. Exposició de motius

L’Equip Rectoral de l’UJI, conscient de la responsabilitat que té

d’anticipar-se als canvis i, en un entorn cada vegada més competitiu, de

dissenyar el posicionament futur, establint els sistemes i plans d’acció

necessaris per a facilitar-lo i tenint en compte, entre d’altres, que...

El Sistema Universitari Valencià -Llibre Blanc- mostra la 

necessitat que les universitats compten amb eines de gestió 

estratègica per a poder afrontar els reptes plantejats, entre altres,

per les noves tecnologies, els agents socials i productius, i el 

desenvolupament territorial.

En els pròxims anys el nombre de joves en edat d’incorporar-se 

a la Universitat descendirà d’una manera significativa, i que 

aproximadament  un 25 % dels alumnes que l’UJI rep pertanyen

a altres districtes universitaris, es pot produir una reassignació 

segons els llocs d’origen o residència.
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Introducció

El Pla de Finançament de la Generalitat Valenciana preveu que

una part important dels ingressos que reben les universitats estiga

condicionada a l’establiment d’un sistema de consecució d’objectius.

...va considerar que havia de dotar a la institució d’un Sistema de Gestió

Estratègica que facilitara la coordinació de totes les seues àrees d’activitat

i, mitjançant el qual, en el futur es pogueren integrar i harmonitzar d’una

manera sostinguda totes les iniciatives de millora que permetrien l’UJI

continuar sent una Universitat de referència, gràcies a les quals resulte

atractiu estudiar i treballar-hi.
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I
I.2. Procés d’elaboració

En l’elaboració del Pla s’han seguit les pautes bàsiques i pròpies dels

processos de planificació estratègica i s’ha comptat amb l’assessorament

d’especialistes, que ens han facilitat l’última tecnologia d’aquest camp

del coneixement.

Quant al procés d’elaboració en si mateix, cal indicar que amb

anterioritat a la data en la que l’Equip de Govern va decidir iniciar el

procés formal (16-2-99), i va nomenar un Grup Base per tal d’impulsar i

coordinar-ne l’elaboració i desplegament, s’havien portat a terme tota

una sèrie de tasques prèvies que haurien de servir com a punt de partida

per al treball de planificació, entre les quals cal citar: la participació en

la redacció de El Sistema Universitari Valencià -Llibre Blanc- i del Programa

de Finançament de les universitats públiques valencianes, l’autoavaluació

feta per l’alta direcció de la Universitat seguint el model EFQM, la

participació en el programa d’avaluació institucional de la qualitat impulsat

pel Consell d’Universitats, trobades de debat, la identificació del mapa

de processos, etc.

Amb aquest bagatge es va iniciar el procés de constitució de la

estratègia, del que les fites més significatives són:
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Introducció

• L’aprovació per l’Equip de Govern del procediment i calendari

elaborat pel Grup Base i l’informe a la Junta de Govern i al

Consell Social.

• La configuració d’un document provisional a partir de les

aportacions fetes per un conjunt nombrós de persones al primer

esborrany simplificat, elaborat prèviament pel Grup Base i

enriquit per les opinions de membres de l’Equip de Govern i

del Consell Social.

• L’aprovació pel Claustre de les orientacions bàsiques del pla

contingudes en el document provisional, en el punt de les Línies

de Govern presentades per l’Equip Rectoral per a l’any 2000.

• La informació a diferents col·lectius i membres d’òrgans de

govern col·legiats i individuals i l’obertura de una nova fase de

participació i de recollida de suggeriments per tal d’enriquir el

document a presentar a la Junta de Govern.

• L’aprovació per unanimitat per la Junta de Govern del Document

Base de Planificació (29-02-2000).
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I
I.3. Posicionament competitiu

L’anàlisi ponderat de les forces internes i externes que produeixen
impacte en la institució ens indica que l’UJI estava sotmesa a tota una
sèrie d’incerteses o reptes:

Evolució demogràfica nacional.

Pèrdua d’estudiantat procedent d’altres zones quan altres
universitats més pròximes puguen satisfer les seues demandes.

Mancança d’un mapa de titulacions coordinat.

Impacte dels ensenyaments no presencials.

Difícil equilibri entre centralització i descentralització.

…

però també que comptava amb unes fortaleses i oportunitats que
calia impulsar:

Dimensió raonable per a una gestió eficaç.

Bon posicionament tecnològic.

Notorietat institucional a la zona.

Nivell complet de pràctiques de l’estudiantat.

Capacitat de retenció de l’estudiantat matriculat.

Existència d’un marc financer estable i millorat.
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Introducció

Capacitat per atendre demandes culturals i socials de la zona.

Capacitat per promoure la creativitat i la innovació en l’entorn.

Capacitat per a esdevenir pilar bàsic del desenvolupament 
territorial.

Experiència prèvia en la definició de polítiques i en la gestió de
plans i projectes.

...

A aquestes també cal afegir la gestió suficient per a donar un pas

d’aquesta envergadura.
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I
I.4. Principals punts de referència consensuats a l’UJI

En l’elaboració de l’estratègia calia tenir en compte tot el que la

Universitat ja havia definit com a elements clau i que haurien de servir

per a passar de la missió a la visió:

• Els punts de referència ja consensuats des del mateix procés

estatutari:

 Els valors,

 Els principis rectors,

 Els drets dels PDI, PAS i estudiantat,

fonamentals tant per analitzar els factors d’èxit com per a

determinar els perfils desitjats per a les persones que estudien

i treballen a l’UJI.
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Introducció

• Les orientacions bàsiques que han dirigit les línies de govern i

les polítiques aprovades pel Claustre i sobre les que existeix

un elevat consens:

ORIENTACIÓ CAP A L’ACCIÓ: Gestió eficaç dels recursos

per interactuar àgilment amb l’entorn.

ORIENTACIÓ CAP A L’ENTORN: Intercanvi mutu de necessitats

i resultats amb la societat.

ORIENTACIÓ CAP A LA INNOVACIÓ: Generació de coneixement

a través de la millora contínua dels processos, principalment,

els de docència i investigació.

ORIENTACIÓ CAP A LES PERSONES: Desenvolupament de

l’estudiantat, PDI i PAS.
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II
El “focus estratègic”

A partir dels punts de referència consensuats i després d’un procés

de consultes i de participació, es proposa, seguint la metodologia per

a l’establiment d’un Sistema de Direcció Estratègica, el següent:

• La missió.

• La visió.

• Un objectiu estratègic general.

• Els factors clau d’èxit que permetran aconseguir aqueix objectiu.

• Un conjunt d’idees o accions possibles, agrupades entorn de cada

un dels factors.

• Un “quadre de comandament” amb els objectius institucionals

seleccionats en cada una de les perspectives.
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El “focus estratègic”

 Visió
Ser una universitat de referència, amb identitat pròpia,

emprenedora, creativa i compromesa amb la construcció i el

progrés de la societat a què serveix.

Missió

L’UJI és una institució pública d’educació superior

orientada cap a la innovació com a via per a desenvolupar

socialment, culturalment i econòmicament el seu entorn,

mitjançant la creació i transmissió crítica del coneixement,

promovent per a això les potencialitats del seu capital humà i

una orientació proactiva cap al seu àmbit d’influència.
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II
II.1. Objectiu estratègic general

• Constituir-se en universitat de referència...

 pel servei que ofereix a la societat,

 per la seua capacitat de resposta immediata,

 pel seu tarannà obert i emprenedor,

 i per les seues àrees d’excel·lència,

...de manera que resulte atractiva

 per a estudiar i treballar-hi,

 per a establir acords de col·aboració,

 i per a dotar-la de finançament suficient.

• Mantenir un suficient nombre d’alumnes, atraient-los de fora de

la zona tradicional i conservant els de la seua pròpia àrea d’influència

geogràfica, a través d’una oferta diferenciada.
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II.2. Factors clau d’èxit

Per assolir l’objectiu estratègic general, cal fomentar tot un

conjunt d’accions dirigides a aconseguir:

1 Finançament suficient.

2 Oferta educativa diferenciada.

3 Motivació del PDI i PAS.

4 Ocupabilitat de l’estudiantat.*

5 Impacte en la societat i notorietat.

6 Cultura organitzativa vertebradora i innovadora.

7 Direcció adequada.

8 Promoció de la qualitat i de l’excel·lència.

El “focus estratègic”

* “Ocupabilitat de l’estudiantat” s’entén com la seua capacitat per a transformar i aportar 
 valors a la societat.
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III
El quadre de comandament institucional

• Com un desglossament de l’objectiu estratègic general es van
seleccionar els objectius més rellevants en cada una de les següents
perspectives:

 recursos,
 entorn,
 innovació i creació de valor,
 i persones.

• Objectius que constitueixen el “quadre de comandament”
institucional, que permetrà:

 Desplegar aquests objectius en els diferents àmbits d’activitat 
i unitats funcionals.

 Establir indicadors i metes a tots els nivells.

 Connectar els objectius entre si, determinant el “navegador” de
cada perspectiva / orientació, de manera que assegure el seu
equilibri.

 Prioritzar plans d’acció per a cada objectiu seleccionat.

 Alinear mitjançant els instruments i incentius adequats els
objectius propis de les diferents unitats amb els globals de la
Universitat.
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III El quadre de comandament institucional

ESTRATÈGIA DE LES ÀREES D’ACTIVITAT

• Directrius bàsiques
• Objectius d’àrea

Quadre de comandament d’àrea

ESTRATÈGIA INSTITUCIONAL

• Missió / Visió
• Orientacions bàsiques
• Factors claus d’èxit
• Objectius institucionals

Quadre de comandament institucional

ESTRATÈGIA DE LES UNITATS

• Directrius bàsiques
• Objectius d’unitat

Quadre de comandament de la unitat

• Polítiques d’àmbit general
• Programes generals
• Concerts generals

• Accions concertades
amb les unitats

• Polítiques sectorials
• Programes sectorials

i específics
• Concerts generals
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III.1. Objectius estratègics

Perspectiva dels recursos

Objectius

1 Mantenir, almenys, el nombre d’estudiantat en titulacions

reglades.

2 Acomplir els objectius que es pacten amb la Generalitat en el

marc del Pla plurianual de finançament.

3 Rendibilitzar els recursos propis a través de l’oferta de

serveis a tercers.

Perspectiva de l’entorn

Objectius

4 Millorar la imatge percebuda per l’entorn.

5 Establir aliances estratègiques amb altres institucions i entitats

(nacionals i internacionals)  que servisquen a l’UJI per a completar

capacitats que permetan desenvolupar els productes i serveis

propis.

6 Millorar la qualitat percebuda per l’estudiantat.

7 Millorar el grau de satisfacció del PDI i del PAS.

III
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III El quadre de comandament institucional

Perspectiva de la innovació i creació de valor

Objectius

8 Analitzar i assegurar la coherència de l’estructura, dels

procediments, dels sistemes i de les polítiques de gestió, als

requeriments d’implantació del pla estratègic.

9 Incrementar el nombre de nous productes i serveis educatius

i culturals (títols propis, postgraus, programes màster, formació

no presencial, etc.).

10 Millorar l’eficàcia en tots els processos: gestió, docència,

investigació, creació de productes i serveis.
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III

Perspectiva de les persones

Objectius

11 Millorar l’ocupabilitat de l’estudiantat.

12 Introduir programes de formació i de desenvolupament

  orientats a millorar les capacitats docents, investigadores i

d’innovació de tot el PDI.

13 Introduir programes de formació i de desenvolupament

orientats a millorar la qualificació professional del PAS.

14 Introduir cursos de formació i desenvolupament orientats a

millorar les capacitats directives dels gestors.



Recursos

Entorn

Innovació i creació de valor

Persones
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III El quadre de comandament institucional



Qualificació
professional

del PAS

Capacitats docents,
innovadores
i d’innovació

del PDI

Capacitat
de l’alumnat
per a aportar

valor a la societat

Capacitats
directives

dels gestors

Coherència
amb les polítiques

de gestió

Millores dels processos
(sobretot, docència

i investigació)

Nous productes
i serveis

educatius i culturals

Qualitat que percep
l’alumnat

Satisfacció
del PDI i PAS

Imatge que percep
l’entorn

Aliances
estratègiques

Nombre
d’estudiantat

Oferta de serveis
a tercers

Objectius pactats
amb la Generalitat
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IV
IV.1. Participació en concerts i projectes

El pla estratègic no produirà els resultats previstos si no és

desplegat entre les diverses unitats que configuren la universitat

(centres/titulacions, departaments, instituts i serveis) a fi d’articular

la seua participació i assegurar la consistència de les actuacions de

la institució en el seu conjunt.

Per a portar a cap aquest propòsit s’ha dissenyat un programa

de concertació. Un dels elements més rellevants del programa el

constitueix el "document de concertació" que arreplega els elements

essencials i l’abast de l’acord voluntari entre el Rectorat i els centres

i departaments que té per objecte facilitar a aquestes unitats uns

recursos addicionals que complementaran el seu pressupost ordinari

en la mesura en què cada una d’aquestes propose un pla d’actuació

propi i que aquest s’alinee amb els objectius institucionals de l’UJI

mitjançant la incorporació en aqueix de determinats objectius globals

de la universitat.

Es tracta d’un document concertat específicament, per cada un

dels centres i departaments amb l’Equip Rectoral, atenent a les

directrius i amb el vistiplau de la Junta de Govern, que posteriorment

es farà públic.
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IV.2. Criteris pressupostaris

En el pressupost de l’exercici 2000, per primera vegada, es

consigna una dotació pressupostària amb el propòsit de ser distribuïda

entre aquells centres i departaments que lliurement accepten

participar i acorden amb l’Equip Rectoral un concert, revisable

anualment, basat en les següents característiques:

• La unitat ha de comprometre fons del seu propi pressupost

i realitzar accions concretes per a contribuir a l’èxit d’objectius

globals definits en el pla estratègic de la universitat.

• L’Equip Rectoral cofinançarà una part del cost d’aquestes

accions amb fons de la partida prevista en el pressupost

per a aquesta finalitat.

• L’Equip Rectoral reforçarà el finançament de les accions

concertades emprant complementàriament, a més a més de

la dotació citada, la part dels fons consignats en el

pressupost per a finançar programes horitzontals dissenyats

per a reforçar la consecució d’objectius institucionals

susceptible de distribució entre les unitats involucrades.

Desplegament i gestió del plaIV
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IV
La implementació del pla estratègic està assegurada perquè, en

coherència amb aquests propòsits, les modificacions introduïdes en

l’estructura del pressupost de l’UJI incorporen alguns canvis

significatius en relació amb la forma de pressupostar incrementalista,

tradicional de les administracions públiques, per a, en comptes

d’això, constituir-se en una poderosa eina al servei del sistema de

direcció estratègica de la universitat i del seu posicionament en la

societat.
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IV.3. Estructura de direcció i de suport del sistema
Per a coordinar i pilotar els processos de formulació de l'estratègia,

tant pel que respecta a l'àmbit general com al de qualsevol de les unitats
i el seu desplegament, així com la seua gestió i seguiment, s'han introduït
canvis en l’organització, l'estructura de la qual queda reflectida en
l'esquema següent:

IV Desplegament i gestió del pla

Consell
Social

- Programes
  generals
  i sectorials

- Directrius
  de concertació

Junta de Govern

Equip Rectoral

A
V

A
L

U
A

C
I

Ó
 

 
D

E
 

 
L

A
 

 
Q

U
A

L
I

T
A

T

PLA ESTRATÈGIC
INSTITUCIONAL

Grup Base
de Planificació

- Objectius de la unitat

- Propostes d’actuació

Unitats:
Centres, departaments,

serveis, etc.

• Factors clau d’èxit

• Objectius generals

• Quadre comandament

• Compromisos

• Recursos

• Indicadors de progrés

CONCERTS
AMB UNITATS

Funcions:

- Promoció
  de la qualitat

- Planificació
  i prospectiva

- Gestió integrada
  per processos

Altres serveis
de suport

a la docència,
la investigació

i la gestió

Servei de Planificació
i Organització

Claustre

Unitat de Suport Educatiu

Oficina per a la Cooperació
en Investigació
i Desenvolupament
Tecnològic

Servei de Prevenció
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ENTORN

NECESSITATS
DE LA

SOCIETAT

VOLUNTAT
DE GOVERNAR

Decisió l’equip
rectoral d’influir

en el posicionament
futur de l’UJI

(No abdicar a favor
de l’atzar)

ANÀLISI INTERNA

Fortaleses
i debilitats

de l’organització

Amenaces
i oportunitats

de l’entorn

ANÀLISI EXTERNA

DECISIÓ DE GOVERN ANÀLISI ESTRATÈGI

IV.4. Sistema de direcció estratègica de l’UJI

Desplegament i gestió del pla
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PARTICIPACIÓ
DE LA COMUNITAT

UNIVERSITÀRIA

• Equip rectoral

• Claustre

• Consell Social

• Grups de treball
  amb experts externs

• Junta de Govern

• Professorat

• PAS

• Alumnat

DESPLEGAMENT
DEL PLA ESTRATÈGIC

• Centres
• Departaments
• Instituts
• Serveis
• Concessionaris

SEGUIMIENT
DEL PLA ESTRATÈGIC

• Anàlisi dels indicadors

• Grau d’execució

• Revisió d’estratègies

• Revisió de l’anàlisi interna

• Revisió de l’anàlisi externa

• Revisió de la vigència
dels objectius

ÈGICA
FORMULACIÓ

DE L’ESTRATÈGIA
IMPLEMENTACIÓ

CONTROL

ESTRATÈGIC

PLA ESTRATÈGIC

• Missió
• Visió
• I objectiu general
• 8 factors clau d’èxit
• Quadre de

comandament
institucional amb:
- 14 objectius

estratègics
- 14 indicadors

amb les metes
corresponents

IV
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