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Criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris de la 
Universitat Jaume I 

 
 
A. Finançament de màsters universitaris de la Universitat Jaume I 
 
El finançament dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I (UJI) en el curs acadèmic objecte 
d’ordenació es fa, inicialment, distingint entre aquells implantats abans d’eixe curs i els que comencen a 
impartir-se a partir del mateix. El principal objectiu d’aquest sistema de finançament és que els màsters 
universitaris siguen autofinançables a cost de referència (770,00 €/crèdit). 
 
1 Màsters universitaris implantats abans dels curs acadèmic objecte d’ordenació: 
 
1.1 Màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades o 

assimilats: 
 
En primer lloc, a aquests màsters se’ls finança un nombre de crèdits a impartir en funció dels crèdits 
matriculats del curs acadèmic anterior a aquell objecte d’ordenació. En concret es pondera el nombre de 
crèdits a impartir pel professorat de l’UJI que com a mínim s’ha de superar per obtenir el títol 
corresponents als cursos ja implantats, per la relació existent entre els crèdits matriculats i aquells que es 
necessiten per cobrir eixe nombre mínim per al cost del crèdit finançat establert: 
 

00,770

_
finançats crèdits

taxamatcrd ∗=  

 
on: 
 
− crd_mat: crèdits matriculats1 del curs acadèmic anterior a aquell objecte d’ordenació. 
− taxa: preu del crèdit matriculat de primera matrícula que apareix al Decret de taxes del Consell 

corresponent al curs acadèmic anterior a aquell objecte d’ordenació. 
− 770,00 €: mòdul corresponent al cost directe del PDI per a cada crèdit finançat. 
 
A banda, als màsters universitaris que en el curs acadèmic objecte d’ordenació hagen d’implantar un 
segon curs, se’ls assigna en forma de crèdits finançats la meitat del nombre de crèdits a impartir pel 
professorat de l’UJI que com a mínim s’ha de superar per obtenir el títol corresponents al segon curs, 
mentre que l’altra meitat se’ls entrega en forma de recursos econòmics per a la contractació de professorat 
extern i altres despeses. A l’efecte, cada crèdit finançat equivaldrà a una quantitat resultant d’aplicar al 
mòdul inicial de 330,00 € un increment del 20% si la cobertura de l’oferta de places de nou ingrés 
(matrícula de nou ingrés entre places ofertes) és superior al 70%, més un altre increment del 20% si la 
taxa de matriculació total (crèdits matriculats totals entre crèdits matriculats per 30 estudiants a temps 
complet) és superior al 100%, més un altre increment del 10% si la capacitat d’atracció d’estudiantat de 
fora de l’àmbit de l’UJI (matrícula de nou ingrés d’estudiantat provinent d’universitats de fora de la 
Comunitat Valenciana entre places ofertes) és superior al 20%2. 
 

                                                 
1 Aquesta xifra no té en compte els reconeixements ni la matrícula de l’estudiantat no UJI que hi acudeix en el context de 
programes interuniversitaris. Sí s’inclouen els crèdits matriculats en complements de formació de programes de doctorat quan 
es tracte d’assignatures impartides en màsters universitaris. La data de referència per a l’obtenció dels crèdits matriculats serà 
el 31 de desembre, encara que si les disponibilitats econòmiques ho permeten es procedirà a actualitzar-los una vegada 
finalitzat el període extraordinari de matrícula. 
2 Veure annex. Aquests crèdits s’incorporaran als projectes de despesa dels màsters universitaris a partir de l’1 de gener del 
curs objecte d’ordenació. 
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1.2 Màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades o 
assimilats: 

 
Als màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades o assimilats 
se’ls finança un nombre de crèdits a impartir en funció dels crèdits matriculats del curs anterior a aquell 
objecte d’ordenació, aplicant la següent fórmula derivada del Pla Plurianual de Finançament: 
 

TMGT

matcrd exp_
finançats crèdits

∗=  

 
on crd_mat té la mateixa definició de l’apartat anterior i el significat de la resta d’elements de la fórmula 
és el següent: 
 
− exp: coeficient d’experimentalitat del màster universitari (igual a 1,40 per als màsters universitaris 

amb nivell d’experimentalitat 1; 1,50 per als de nivell 2; 1,91 per als de nivell 3; 1,96 per als de nivell 
4 i 2,34 per als de nivell 5). Si el nivell d’experimentalitat d’un màster universitari no es pot deduir 
del Decret de taxes del Consell corresponent al curs acadèmic anterior a aquell objecte d’ordenació 
serà establert pel Consell de Direcció de l’UJI. 

− TMGT: és el tamany mitja del grup de teoria (igual a 40 per als màsters universitaris). 
 
A banda, als màsters universitaris que en el curs acadèmic objecte d’ordenació hagen d’implantar un 
segon curs, se’ls assigna el nombre de crèdits a impartir pel professorat de l’UJI que figura en la memòria 
de sostenibilitat del títol corresponent a les assignatures del segon curs. 
 
Les direccions d’aquests màsters poden sol·licitar al Vicerectorat amb competències en professorat una 
reducció de la seua capacitat docent de fins a 7 crèdits a càrrec dels crèdits finançats. 
 
2 Màsters universitaris a implantar en el curs acadèmic objecte d’ordenació: 
 
2.1 Màsters universitaris que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades o 

assimilats: 
 
En primer lloc, es finança a cada màster la meitat del nombre de crèdits a impartir pel professorat de l’UJI 
que com a mínim s’ha de superar per obtenir el títol corresponent al curs a implantar. L’altra meitat 
s’assigna en forma de recursos econòmics per a la contractació de professorat extern i altres despeses, 
utilitzant l’equivalència “1 crèdit finançat = 330,00 €”3. 
 
2.2 Màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades o 

assimilats: 
 
Es finança a cada màster el nombre de crèdits a impartir pel professorat de l’UJI que figura en la memòria 
de sostenibilitat del títol corresponent a les assignatures a implantar en el curs acadèmic objecte 
d’ordenació. 
 
3 Altres recursos: 
 
Independentment del curs d’implantació del màster, la quantitat de crèdits finançats es veurà modificada 
en els següents casos: 
 

                                                 
3 Aquests crèdits s’incorporaran als projectes de despesa dels màsters universitaris a partir de l’1 de gener del curs objecte 
d’ordenació. 
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a. Màsters universitaris de caràcter interuniversitari que reben ingressos per matrícula en virtut d’un 
conveni. 
 
Aquests ingressos es transformaran en crèdits matriculats dividint pel preu del crèdit matriculat que 
apareix al Decret de taxes del Consell corresponent al curs acadèmic anterior a aquell objecte 
d’ordenació, i s’afegiran als càlculs descrits anteriorment. Si a l’hora de dur a terme l’ordenació 
acadèmica del curs no es disposa d’aquesta informació es podrà utilitzar una previsió, la qual es 
regularitzarà arribat el moment. 
 

b. Màsters universitaris en extinció. 
 
Els màsters universitaris no rebran cap tipus de finançament per la matrícula en plans d’estudis que es 
troben en extinció. 
 

Addicionalment hi ha prevista una retribució anual de 14 pagues per a les direccions dels màsters 
universitaris la quantia de la qual dependrà de si és o no l’UJI la universitat coordinadora principal. La 
retribució anual de la direcció per als màsters UJI i els interuniversitaris liderats per l’UJI és igual a 
197,31 €/mes, mentre que per a la resta de màsters interuniversitaris és de 142,74 €/mes. La retribució és 
a percebre només per la persona que ostenta la direcció principal i es podrà destinar, prèvia petició, a la 
contractació de professorat extern i altres depeses del màster. 
 
 
B. Ordenació acadèmica dels màsters universitaris de l’UJI 
 
El Reglament marc sobre funcionament de les facultats i de l'Escola de l’UJI (endavant Reglament) 
estableix en el seu article 4, apartat j, que és competència dels centres proposar l’oferta acadèmica del 
curs respecte als títols que gestionen. Per altra banda és funció de les comissions de titulació de màster 
(article 19, apartat j) proposar a les juntes de centre per a la seua aprovació qualsevol gestió relacionada 
amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures dels màsters 
universitaris. 
 
Amb tot, en els terminis establerts als efectes en el calendari d’ordenació acadèmica aprovat pel Consell 
de Govern, les comissions de titulació de màster elaboraran la proposta d’oferta acadèmica per al curs 
objecte d’ordenació, la qual podrà contenir, entre altra, la següent informació: 
 
− Relació d’assignatures oferides amb docència per a l’estudiantat de l’UJI, independentment que 

aquesta siga impartida per professorat d’àrees de coneixement de l’UJI o d’entitats externes, i que 
tinga lloc a l'UJI o a altra universitat. 

 
− Distribució dels crèdits a impartir i a computar als efectes de determinació de la càrrega docent de les 

assignatures entre les àrees de coneixement de l’UJI i/o entitats externes. 
 
A l’hora de definir l’oferta acadèmica d’un màster universitari cal tindre en compte els següents aspectes: 
 
− Els crèdits a impartir d’una assignatura han d’informar de tota la docència que donaran les àrees de 

coneixement i/o entitats externes, entenent que un crèdit equival a 10 hores de dedicació docent del 
professorat. Els crèdits a impartir en una assignatura haurien d’estar en consonància amb la 
planificació d’hores per activitat que figura a la memòria de verificació del màster universitari, 
especialment en el cas d’assignatures de pràctiques externes i de treball final de màster. 

 
− Els crèdits a computar es defineixen com els crèdits a impartir que comptabilitzen als efectes de 

determinació de la càrrega docent de les àrees de coneixement de l’UJI. Per aquest motiu, els crèdits a 
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computar per una àrea de coneixement en una assignatura no mai podran ser superiors als crèdits a 
impartir, i la docència impartida per entitats externes no mai podrà computar a aquests efectes. 

 
− Amb caràcter general es pot distribuir entre les assignatures d’un màster universitari un nombre de 

crèdits a computar igual o inferior al nombre de crèdits finançats. No obstant això, els màsters que no 
habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades amb una matrícula igual o inferior a 50 
persones només podran computar com a màxim el nombre de crèdits a impartir pel professorat de 
l’UJI que com a mínim s’ha de superar per obtenir el títol incrementat en un 30%. La diferència 
positiva entre els crèdits finançats i el total de crèdits a computar, d’existir, es transformarà en 
recursos econòmics per a la contractació de professorat extern i altres despeses del màster. A l‘efecte, 
cada crèdit finançat equivaldrà a una quantitat resultant d’aplicar al mòdul inicial de 330,00 € un 
increment del 20% si la cobertura de l’oferta de places de nou ingrés (matrícula de nou ingrés entre 
places ofertes) és superior al 70%, més un altre increment del 20% si la taxa de matriculació total 
(crèdits matriculats totals entre crèdits matriculats per 30 estudiants a temps complet) és superior al 
100%, més un altre increment del 10% si la capacitat d’atracció d’estudiantat de fora de l’àmbit de 
l’UJI (matrícula de nou ingrés d’estudiantat provinent d’universitats de fora de la Comunitat 
Valenciana entre places ofertes) és superior al 20%4. 

 
Per altra banda, el Reglament estableix en el seu article 7, apartat e, que és competència de les juntes de 
centre elaborar la proposta d’horaris i proves finals d’avaluació, així com vetllar pel seu compliment. En 
aquest sentit, les comissions de titulació de màster (article 19, apartat j) han de proposar a les juntes de 
centre aspectes com ara la programació docent anual, els programes i horaris de les assignatures i el 
calendari d’avaluació. És per això que una vegada aprovada l’oferta acadèmica per les juntes de centre i 
el Consell de Govern de l’UJI, les comissions de titulació de màster hauran de dur a terme aquestes 
tasques en els terminis establerts als efectes en el calendari d’ordenació acadèmica. 
 
Finalment, el Reglament estableix com a competències de les comissions de titulació dels màsters 
proposar a les juntes de centre l’assignació de professorat (article 19, apartat j), així com proposar a la 
comissió corresponent per a la seua autorització, si procedeix, el personal professional o investigador que 
no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professorat col·laboraran en les 
activitats formatives del màster (article 9, apartat k). En aquest sentit, dins dels terminis establerts als 
efectes en el calendari d’ordenació acadèmica aprovat pel Consell de Govern, les comissions de titulació 
de màster han de comunicar als departaments afectats les assignatures concretes que impartirà cada 
professor/a indicant-ne, per a cadascuna d’elles, els crèdits que ha d’impartir, i d’aquests, els crèdits que 
han de computar-li als efectes de determinació de la càrrega docent de l’àrea de coneixement. Pel que fa 
al professorat extern, d’existir, a banda dels crèdits a impartir en cada assignatura caldrà que proporcionen 
la següent informació descriptiva, si és que no existeix d’anys anteriors o si s’ha modificat: nom complet; 
NIF; si és o no professor/a d’altra universitat; si té o no el títol de doctor/a; l’empresa/universitat on 
treballa, el càrrec/categoria que té, un url personal i un breu curriculum vitae. La introducció en base de 
dades de tota la informació relativa al professorat extern correrà a càrrec del personal d’administració i 
serveis del departament al qual s’adscriu la direcció del màster, llevat que s’indique expressament el 
contrari.

                                                 
4 Veure annex. Aquests crèdits s’incorporaran als projectes de despesa dels màsters universitaris a partir de l’1 de gener del 
curs objecte d’ordenació. 
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C. Annex: descripció de la fórmula de conversió de crèdits finançats en recursos econòmics 
 
 

 
 
 

Increment dels recursos econòmics 
en funció de la ràtio demanda/oferta 
considerada segons dos aspectes 
valorats de forma additiva: 
 
- matrícula d’estudiantat nou 
- nombre total de crèdits matriculats 

 

Valor actuació fdemanda>0.7 
Increment: 20% 
(70% cobertura d’oferta amb 
estudiantat de nou ingrés) 

 

Valor actuació fmatrícula>1 
Increment: 20% 
(el màster matrícula almenys 
l’equivalent en crèdits a 30 
estudiants a temps complet 
que corresponen 
aproximadament al 70% de 
40 estudiants, considerat el 
tamany de grup mínim al 
PPF) 

Increment dels recursos econòmics 
en funció de la capacitat d’atracció 
d’estudiantat de fora de la 
Comunitat Valenciana (estudiantat 
que ve d’universitats de fora de la 
Comunitat Valenciana, tant nacional 
com estranger) 

 

Valor actuació fextern>0.2 
Increment: 10% 
(el màster matrícula almenys 
un 20% d’estudiants que 
provenen d’universitats de 
fora de la Comunitat 
Valenciana) 

 


