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Com en cada solemne acte d'obertura del curs acadèmic, presentaré a con-
tinuació un breu resum de la memòria del curs anterior, que, com a novetat, 
està ja a la vostra disposició en el web de la Universitat i que ofereix una visió 
integrada i global de la seua activitat.

Inaugurarem el darrer curs acadèmic el dia 25 de setembre, curs en què hem 
commemorat el 25é Aniversari de la nostra Universitat, duent a terme, amb 
aquest motiu, nombroses i diverses activitats, entre les quals destaca la inau-
guració de la galeria fotogràfi ca de doctores i doctors honoris causa, medalles 
i rectors de la Universitat.

El Claustre universitari es va reunir en dues sessions ordinàries, als mesos 
de novembre i juny, la representació de l’estudiantat del qual es va renovar en 
les eleccions del 20 d’abril. Conseqüentment, s’ha renovat també el Consell 

Renovació del Consell de l'Estudiantat
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de l’Estudiantat, del qual ha resultat elegit president l’estudiant Jorge Ribes 
Vicente.

Aquest òrgan representa les 14.576 persones que en aquest curs acadèmic 
es van matricular en estudis reglats de la nostra Universitat, i a les quals s’han 
d’unir els 248 estudiants d’universitats estrangeres que van vindre pels progra-
mes de mobilitat. Cal remarcar que en aquests programes de mobilitat també 
han participat 318 estudiants de la Universitat Jaume I.

De les persones matriculades, 12.003 ho feren en els 31 estudis de grau que 
vam oferir, als quals es van incorporar 2.757 estudiants de primer curs. De totes 
les persones matriculades, quasi un 20 % procedien de fora de la província de 
Castelló. 

Així mateix, s’han titulat en els graus i llicenciatures un total de 1.843 
estudiants.

Quant al postgrau, es van oferir 45 màsters oficials, 11 dels quals eren in-
teruniversitaris, i als quals es van matricular 1.315 alumnes. En total, es van 
expedir 706 títols de màster.

En aquest sentit, en l’any 2016 s’ha renovat l’acreditació de 7 títols de màs-
ter i s’han implantat 6 títols nous, entre ells un Erasmus Mundus en Robòtica 
Avançada i, a més, el màster universitari en Disseny i Fabricació ha obtingut 
el segell europeu de qualitat Eurace dins del programa Acredita+ de l’ANECA.

14.576 alumnes matriculats
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Així mateix, l’Escola de Doctorat va oferir 19 programes de doctorat en 
tots el camps del coneixement, els quals van ser cursats per 1.258 alumnes. El 
22% eren estudiants internacionals, i el 70% estudiants a temps complet. En 
total es van expedir 178 títols de doctorat.

Com a dada, des de la seua creació i fins ara, la Universitat Jaume I ha 
expedit un total de 33.282 títols de grau i primer i segon cicle, 4.833 títols de 
màster universitari i 1.363 títols de doctorat.

Quant als estudis propis, durant el passat curs acadèmic ha hi hagut un 
notable increment, ja que es van impartir 12 màsters propis, 11 cursos d'espe-
cialització i 8 cursos d'expert, en què es van matricular 411 persones.

També s'han realitzat 61 cursos de formació continuada, amb l'assistència 
de 1.412 alumnes, i 7 nous MOOC, que són cursos en línia oberts, que van 
aplegar 5.223 participants, un 25% des de fora d’Espanya.

Dins de les activitats d’orientació universitària, s'han consolidat i millorat 
les nombroses iniciatives que van començar els cursos anteriors. S’ha de des-
tacar la realització de la I Jornada de Portes Obertes: en Família, adreçada 
a pares, mares i alumnat de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
de grau superior, així com la I Jornada Estudia i Investiga a l’UJI, que per-
met als alumnes col•laborar amb grups d’investigació des dels primers cursos 
d’universitat.

I Jornada de Portes Obertes: en Família
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També s’han posat en marxa els portals nouestudiantat.uji.es i estudiantat.
uji.es.

Així mateix, s'han continuat duent a terme diverses accions de dinamització 
per promoure el talent i l’alt rendiment acadèmic i per a despertar la vocació 
investigadora i científica entre l’estudiantat de secundària, com els Campus 
científics, amb participants d’arreu de l’Estat.

A més, s’han atorgat 92 Premis a l’Excel·lència Acadèmica per a l’estudi-
antat de grau.

L’UJI també ha continuat sent sensible a l‘actual situació econòmica, raó 
per la qual ha mantingut diverses beques i ajudes, com ara:

• El programa d’ajudes de matrícula per a l’estudiantat, incrementat 
gràcies a l’aportació del Consell de l’Estudiantat. 

• La convocatòria de beques per causes sobrevingudes, que augmenta 
també gràcies a l’aportació del Consell de l’Estudiantat.

• Les beques de menjador.
• Les ajudes per a l’assistència a jornades, congressos i cursos d'estiu.

Quan als estudiants amb necessitats educatives especials, dins del Progra-
ma d'Atenció a la Diversitat hem treballat amb 290 estudiantes i 663 persones 
entre PAS i PDI.

92 Premis a l'Excel·lencia Acadèmica
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Respecte a les practiques, que és un dels trets diferenciadors dels nostres 
estudis:

• 3.800 estudiants han realitzat pràctiques externes curriculars en més 
de 1.100 entitats cooperadores.

• S’ha continuat gestionant el programa de beques Santander CRUE 
CEPYME amb un total de 44 estudiants beneficiats.

• En el Programa de pràctiques externes extracurriculars, destinat a 
alumnes dels últims cursos i estudiants de postgraus, s’han realitzat 
963 estades en diferents entitats.

En aquesta línia, i pel que fa a les accions de foment de l'ocupabilitat: 

• 388 persones s'han format en el marc dels 30 tallers de formació per 
a l'ocupació.

• 145 persones han participat en el programa d'orientació professional 
individualitzada. 

• S'ha consolidat l'Agència de Col•locació, que ja té més de 188 empre-
ses usuàries.

Per la seua banda, la Càtedra INCREA ha continuat amb la promoció de 
la creativitat, la innovació i l’emprenedoria amb diverses accions, programes 
i activitats.

Beques Santander CRUE CEPYME
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Quant al nostre compromís amb la qualitat de la docència, s’han organitzat 
42 cursos de formació del professorat, amb 491 assistents; i pel que fa a la 
formació del professorat novell, s’han format 62 persones. 

Per quart any consecutiu s’ha incrementat el nombre de Grups i Seminaris 
Permanents d’Innovació Educativa, que aglutinen 707 PDI, és a dir, més del 
50% de la plantilla docent de l’UJI. En aquest àmbit, amb la finalitat de donar 
suport i reconèixer la millora contínua de la docència, es va concedir una nova 
Edició del Premi de Millora Educativa de l’UJI, dins del conveni signat amb 
el Banc Santander. 

A més, s’ha obtingut la certificació de l’AVAP del model Docentia-UJI per 
a l’avaluació de l’activitat docent del professorat.

Respecte al vesant de la investigació, els recursos financers captats per a la 
realització d'activitats de recerca i desenvolupament tecnològic van ascendir, 
durant 2015, a més de 12 milions d'euros, un 32,5% més que l'any anterior, 
dels quals un 20% procedeix de contractes amb empreses i institucions, i la 
resta de la participació dels grups de recerca de l’UJI en diferents convocatòries 
públiques, amb 287 projectes d’investigació.

La producció científica, principal indicador de la qualitat de la ciència que 
es fa, ha sigut plasmada en nombroses publicacions, com ara els 900 articles 
en revistes nacionals i internacionals, 54 llibres com a autors o editors, 154 

Innovació i millora docent
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capítols de llibre i més de 400 ponències a congressos, i referendada amb 68 
trams de recerca reconeguts al nostre personal docent i investigador.

Quant als nous investigadors, durant 2015 el nombre de personal en forma-
ció i en perfeccionament va ascendir a 147 i els investigadors doctors contrac-
tats per a suport de grups de recerca van ser 50. 

La mobilitat del nostre professorat s’ha concretat en les 49 estades de recer-
ca realitzades en altres institucions d'Espanya o de l'estranger.

Respecte a la funció de la promoció i difusió del coneixement en la societat, 
l’UJI ha dut a terme nombroses activitats relacionades amb l’esport, la cultura 
i la formació.

Així, el programa Campus Obert ha comportat la realització de diverses 
activitats culturals i de formació en les diferents seus, per les quals han passat 
al voltant de 17.000 persones.

El Paranimf ha ofert una programació variada, compromesa amb la realitat 
social del nostre entorn i amb l’actualitat. Als diversos espectacles de teatre, 
dansa, música i projeccions de cinema en versió original subtitulada han assistit 
més de 12.000 persones.

Les exposicions de la Galeria Octubre han sigut visitades per més de 1.600 
persones, mentre que per les sales d'exposicions de la Llotja del Cànem han 
passat més de 9.000 visites.

Quant als cursos d´estiu, s'hi han inscrit 246 persones als 11 cursos de di-
versa temàtica realitzats.

Galeria Octubre
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Així mateix, s’ha continuat desenvolupant la Universitat per a Majors, a la 
qual es van matricular el darrer curs 941 persones. Aquest any, es va nomenar 
el professor Salvador Cabedo director honorífic de la Universitat per a Majors, 
com a reconeixement a la figura del director que va iniciar aquest projecte 
formatiu el 1998, fa ja 18 anys.

També s’ha realitzat la dinovena edició de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i 
Xiquetes, projecte lúdic i formatiu que en aquesta edició ha tingut 601 parti-
cipants. 

D’altra banda, el Programa AlumniSAUJI té actualment 8.710 membres. A 
més, s'ha creat el primer Club AlumniSauji Internacional a Colòmbia, integrat 
per antics alumnes de grau i de postgrau.

Quant a les activitats de l’àmbit esportiu, per quart any consecutiu, s’han 
entregat les beques Villarreal Club de Fútbol-UJI, d’acord amb els expedients 
acadèmics i esportius. 

També cal destacar les nou medalles obtingudes en els campionats univer-
sitaris d’Espanya pel nostre estudiantat: quatre d’or, una de plata i quatre de 
bronze. 

A més, entre altres accions i activitats, s’ha organitzat el Congrés Nacio-
nal Dona i Esport i el V Memorial Enrique Beltrán, en el qual han participat 
més de 1.244 estudiants de 17 instituts d’ensenyament secundari de Castelló 
i província.

Primer Club AlumniSAUJI Internacional a Colòmbia
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L’editorial Publicacions de la Universitat Jaume I ha continuat fomentant 
l’edició de les nostres obres, amb la consolidació de la plataforma e-revistes.
uji.es, que proporciona una major visibilitat a les nostres revistes científiques 
i aposta per la difusió del coneixement en obert. Cal assenyalar, així mateix, 
que la nostra editorial ha estat distingida amb el Premi Nacional a l'Obra Millor 
Editada, convocat per la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, per 
La fiesta barroca, de Víctor Mínguez i altres; i que també va rebre el Premi 
a la Millor Monografia en Ciències de la Salut per El laboratorio de Wundt. 
Nacimiento de la ciencia psicològica, de Julio González.

Quant al nostre compromís social, s’ha manifestat en diverses actuacions de 
cooperació universitària al desenvolupament, el Programa UJI-Voluntària, en 
col·laboració amb entitats no lucratives de l'entorn de Castelló, que ha disposat 
de 320 voluntaris i voluntàries, o el Programa pisos solidaris del barri de Sant 
Llorenç, entre altres.

A tot el que s’ha dit hem d’afegir la gran quantitat de seminaris, jornades, 
cursos i conferències que es realitzen a la nostra Universitat, quotidianament, 
sobre les més diverses matèries.

Pel que fa a les qüestions institucionals, a més dels aproximats 100 con-
venis formalitzats amb institucions i universitats de tot el món, cal assenyalar 
que, en el marc del nostre Programa de patrocini i mecenatge, s'han signat 81 
convenis amb entitats externes, entre les quals cal destacar els acords per a 
posar en marxa la Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans; la Càtedra 

Conveni Càtedra Medtronic de Formació i Investigació Quirúrgica
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Diputació de Centres Històrics i Itineraris Culturals de Castelló, i la Càtedra 
Medtronic de Formació i Investigació Quirúrgica. D’aquesta manera, la Uni-
versitat disposa actualment de 9 càtedres i 2 aules d’empresa, que realitzen 
nombroses activitats.

El Programa ambaixadors i ambaixadores de l'UJI ha celebrat aquest curs 
el seu quart aniversari amb 230 ambaixadors internacionals a 43 països i 70 
ambaixadors a l'estat espanyol. En el marc de la celebració d'aquest aniversari, 
es va lliurar la distinció, com a ambaixador honorífic de la Universitat Jaume 
I, al professor Juan Bautista Carda.

A més a més, durant el darrer curs, s’han aprovat:

• El II Pla d’igualtat de la Universitat 2016-2020.
• El Pla estratègic institucional de la Universitat, que reflecteix l’estra-

tègia que pretén seguir la nostra institució fins al 2018.
• El Pla pluriennal de multilingüisme, amb vigència igualment fins al 

2018.

També s’ha anat avançant en el desenvolupament dels nostres serveis mit-
jançant les noves tecnologies, que es concreten, entre altres accions, en:

• La migració al núvol de l'entorn de suport a la gestió.

Ambaixadors i ambaixadores de la Universitat Jaume I
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• La posada en marxa de l’aplicació de vot electrònic als processos elec-
torals de l'UJI, utilitzada amb èxit en les eleccions de l’estudiantat al 
Claustre.

• La nova seu electrònica de l’UJI, que inclou el catàleg de procediments 
administratius i una nova eina de gestió i informació en línia.

• La possibilitat d’emplenar i enviar, per web, sol•licituds electròniques 
de tràmits relacionats amb la matrícula, en compliment de l’objectiu 
de la millora contínua en matèria de gestió de la docència.

En aquest sentit, el nostre web s'ha consolidat com el principal canal de 
comunicació de la Universitat Jaume I i està entre el centenar de webs més 
visitats pels internautes de l’estat espanyol.

A més, el 8 d’octubre es va posar en funcionament el portal de transpa-
rència, que arreplega en un únic lloc del nostre web tota la informació de la 
Universitat, amb la voluntat de mantenir-nos com una institució transparent i 
oberta a la ciutadania. 

Quant als nostres recursos, el personal docent i investigador de la Univer-
sitat ha sigut de 1.315 membres del professorat, 755 a temps complet i 560 a 
temps parcial, i 95 de personal becari; mentre que el personal d’administració 
i serveis ha sigut de 619 persones. 

Portal de transparència de la Universitat Jaume I
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La xifra total pressupostada de despeses per a 2016 ascendeix a 98.182.000 
euros, import superior al de 2015 en un 7,27%. Quant a les inversions reals 
de la Universitat previstes per a l’exercici 2016, la consignació global és de 
8.308.635,44 €. Així, s'han iniciat les obres que completen la construcció de 
la fase I de la Facultat de Ciències de la Salut amb l'execució dels mòduls de 
serveis centrals i departamentals, i de l’aulari, i s’ha treballat en l’adequació 
de l’edifici d’Hisenda.

Acabe ja, recordant que van ser investits com a doctors honoris causa el 
professor Julius Rebek i la professora María Vallet, en un acte que es va cele-
brar el dia 27 de novembre de 2015.

I que en el solemne acte acadèmic celebrat amb motiu de la Festa de la 
Universitat del 27 de febrer, a més dels premis extraordinaris de final de carre-
ra, es van lliurar els premis atorgats pel Consell Social a l'excel•lència docent 
universitària, a la iniciativa emprenedora estudiantil i a la trajectòria investi-
gadora. Així mateix, es va concedir la Medalla d’Or de la Universitat Jaume I 
a l’Ajuntament de Castelló de la Plana, a la Diputació Provincial de Castelló 
i al cantant Raimon.

Tan sols resta assenyalar que aquesta ha sigut només una mostra del dina-
misme de la Universitat de Castelló i del seu compromís amb el seu alumnat i 

Solemne acte d'investidura com a doctors honoris causa 
del professor Julius Rebek i la professora María Vallet
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les seues famílies, els seus treballadors y el seu entorn, amb la voluntat de ser 
socialment responsable i fidel als valors que la inspiren.

Moltes gràcies.


