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Objectius generals

Els objectius generals del Pla Estratègic per als anys vinents són els següents:
1. Aconseguir la sostenibilitat econòmica.
2. Consolidar el model educatiu propi.
3. Incrementar els resultats d’investigació de qualitat.
4. Augmentar la transferència a les empreses.
5. Consolidar la reputació de l’UJI i projectar-la fora del nostre territori.
6. Mantenir i difondre la responsabilitat social de la Universitat.
7. Potenciar la xarxa d’aliances estratègiques amb l’entorn i en l’àmbit internacional.
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Eix 1. 
Estudis  
i formació

Oe 1. consolidar el model educatiu uji
Oe 2. generar una oferta formativa pròpia, atractiva  

i de qualitat de grau, màster i títols propis
Oe 3. generar una oferta formativa pròpia, atractiva  

i de qualitat de doctorat

Eix 2. 
Recerca  
i transferència

Oe 4. incrementar els resultats d’investigació  
de qualitat

Oe 5. augmentar la transferència de coneixement  
al teixit productiu i social

OE 6. Promoure els processos de divulgació científica

Eix 3. 
Cultura, aliances  
i relacions 
institucionals

Oe 7. Desenvolupar un programa cultural propi caracteritzat  
per la qualitat i obert a la societat de castelló

Oe 8. refermar el compromís de l’uji amb el territori 
Oe 9. potenciar les aliances i relacions institucionals de valor
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Eix 4. 
Persones

Oe 10. Dissenyar una política integral de pas que contemple  
el desenvolupament de la carrera professional horitzontal, 
la formació́ i unes adequades condicions de treball 

Oe 11. elaborar un nou pla pluriennal de plantilla de pas que 
tinga en compte les necessitats organitzatives de l’uji  
a mitjà i llarg termini

OE 12. Desenvolupar una política de PDI planificada, sostenible, 
justa i compromesa amb el talent i l’excel·lència docent  
i investigadora

Oe 13. motivar el professorat en el desenvolupament de les 
tasques docents, d’investigació, de transferència i de 
gestió, i reconèixer i valorar-ne els resultats  

Oe 14. millorar la satisfacció del pDi i del pas en la universitat

Eix 5. 
Sostenibilitat 
econòmica

Oe 15. Orientar les polítiques tenint en compte els criteris  
que determinen el finançament públic

Oe 16. augmentar la generació de recursos propis  
i el finançament de fonts privades

Eix 6. 
Infraestructures  
i campus

Oe 17. adaptar les infraestructures a noves necessitats  
en criteris d’habitabilitat i sostenibilitat

Oe 18. impulsar l’administració electrònica

eiXOs estratÈgics Objectius
Eix 7. 
Compromís 
amb l’estudiantat

Oe 19. promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la 
universitat i en el progrés en els estudis a la universitat

Oe 20. Fomentar i reconèixer l’excel·lència en la capacitat, 
talent i esforç de l’estudiantat 

Oe 21. comprometre’s amb l’estudiantat a través d’una 
universitat participativa, inclusiva i personalitzada que 
facilite la seua formació integral, com a professionals i 
ciutadans, i afavorisca la seua inserció laboral

Oe 22. millorar la satisfacció de l’estudiantat en la universitat
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Eix 8. 
Internacionalització

Oe 23. augmentar la internacionalització de la universitat com 
a institució

OE 24. Crear un perfil internacional d’estudiantat, de PDI  
i de pas

Eix 9. 
Multilingüisme

Oe 25. potenciar el plurilingüisme de tota la comunitat 
universitària

Oe 26. aconseguir que la universitat jaume i siga una 
institució multilingüe

Eix 10. 
Ciències de la salut

Oe 27. consolidar la Facultat de ciències de la salut
Oe 28. afavorir la recerca i la docència interdisciplinària  

de les àrees de salut amb la resta de centres de l’uji

Eix 11. 
Transparència

Oe 29. millorar els mitjans i processos per a la rendició de 
comptes a la comunitat universitària i a la societat

Eix 12. 
Valors UJI

Oe 30. Fomentar la cooperació al desenvolupament
Oe 31. Fomentar la solidaritat dels membres de la comunitat 

universitària 
Oe 32. potenciar la cultura d’igualtat en la comunitat 

universitària i en la nostra àrea d’influència 
Oe 33. millorar la qualitat dels processos de suport  

a la docència i a la investigació 
Oe 34. Fomentar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria  

en la comunitat universitària
Oe 35. promoure la cultura pròpia i potenciar el coneixement  

i l’ús del valencià gl
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Eix 13. 
Reputació

Oe 36. potenciar la reputació de la universitat a través  
d’una gestió activa 

Oe 37. potenciar i difondre la responsabilitat social de la 
universitat

Oe 38. promoure un millor posicionament de la universitat  
en els principals rànquings nacionals i internacionals
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Àmbits, eiXOs i Objectius especíFics

El Pla Estratègic de la Universitat Jaume I 
2018, aprovat pel Consell de Govern de 
l’UJI del 14 de desembre de 2015 i pel 
Consell Social de l’UJI del 28 d’abril de 
2016, mostra el compromís del Consell de 
Direcció de l’UJI per al període 2016-2018 
després d’un procés de reflexió conjunta 
amb centres i departaments i reflecteix 
l’estratègia que seguirà la institució al llarg 
d’aquests anys.

missió

L’UJI és una institució pública d’educació 
superior orientada a la innovació com 
a via per desenvolupar socialment, 
culturalment i econòmicament el seu 
entorn, mitjançant la creació i transmissió 
crítica del coneixement, la promoció de les 
potencialitats del seu capital humà i una 
orientació proactiva tant cap al seu àmbit  
d’influència com cap a la seua presència internacional.

Visió

L’any 2018, l’UJI vol ser una Universitat 
sostenible i atractiva per la qualitat de seua 
oferta formativa i cultural, amb una recerca i 
relació amb les empreses i les institucions de 
l’entorn de valor, i amb una notable presència 
internacional. Tot basat en el seu tarannà 
innovador i creatiu i en el seu compromís 
amb la construcció i el progrés de la societat 
a què serveix.


