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Sobre la lliçó inaugural

Vull iniciar la meua intervenció felicitant a la professora Rosa Ana Clemente  
Estevan, catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, per l’excel·lent 
lliçó inaugural que ens ha regalat, i en la qual ha revisat les relacions interper-
sonals i el desenvolupament humà al llarg de les diferents etapes i circums-
tàncies de la vida.

Gràcies Rosana per aquesta lliçó, i també pel compromís que sempre has 
mantingut amb la nostra universitat, no sols en l’àmbit acadèmic i investigador, 
sinó també per haver-hi assumit importants i complexes responsabilitats, com 
la Sindicatura de Greuges de l’UJI, on vas fer palesa, pel que fa a les relacions 
interpersonals, la teua «saviesa», aqueixa saviesa que has definit en la teua  
lectio com un conjunt d’habilitats que, integrades per aspectes afectius, cogni-
tius i comunicatius, ens permeten resoldre tasques conflictives en les quals es 
troben implicats, especialment, els problemes més vitals.

Amb aquesta lliçó, la Facultat de Ciències de la Salut s’estrena en el torn 
rotatori en què participen cada any tots els centres de l’UJI. I ho fa en el curs 
en què celebrarem el nostre primer quart de segle d’existència. Així, passat i 
futur —com en el cartell anunciador dissenyat per al nou curs— es donen la 
mà en aquest acte en què la nostra Universitat es presenta ja amb un llegat 
de tradició educativa i investigadora que ens enorgulleix, però també amb la  
voluntat i la il·lusió per a continuar creixent, per a construir i edificar el nou 
que ens reclama la societat; per a anar més lluny, molt més lluny.

Sobre l’aniversari

I és que si l’inici d’un nou curs acadèmic sempre comporta una il·lusió re-
novada per a avançar en el coneixement, enguany aquesta és encara major, ja 
que celebrem el vint-i-cinquè aniversari de la nostra creació mitjançant una llei 
que va ser aprovada per unanimitat per les Corts Valencianes, el 27 de febrer de 
1991, una fita que commemorarem de manera molt especial en el pròxim acte 
de la Festa de la Universitat —al mes de febrer—, però que volem celebrar al 
llarg de tot aquest curs per a compartir amb tots vosaltres la nostra satisfacció 
pels nostres orígens i inicis, per la nostra evolució, i també per a agrair el su-
port i l’empenta que hem rebut sempre per part de la societat a la qual volem 
continuar servint com a universitat pública que som.
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Ens sentim orgullosos d’haver crescut, complint —crec que amb èxit— les 
expectatives que l’any 1991 la societat valenciana en general, i la castellonenca 
en particular, havia posat en la creació d’una universitat pública a les comar-
ques del nord del País Valencià. Sense el suport de la Generalitat Valenciana, 
de la comunitat universitària, de les institucions i organismes públics i privats, 
municipals i provincials, la col·laboració de les universitats públiques valen-
cianes i del poble valencià en el seu conjunt, aquest viatge col·lectiu a l’Ítaca 
que ens havíem marcat com a destinació no hauria estat possible.

Les dades

En aquesta singladura de vint-i-cinc anys, l’UJI quasi ha triplicat el nombre 
d’estudiants, passant dels 5.000 en el seu inici a vora 14.000; ha incrementat 
la seua oferta d’estudis des de les onze titulacions inicials (entre diplomatures 
i llicenciatures) a 31 estudis de grau i 46 de màsters oficials en l’actualitat; ha 
passat de tenir tres centres a cinc, amb les recents creacions de la Facultat de 
Ciències de la Salut i de l’Escola de Doctorat; i manté, des del curs 1998-99 
una Universitat per a Majors que en aquest curs fregarà els 1.000 estudiants 
entre el campus de Riu Sec i les seus comarcals. Hem incrementat la nostra àrea 

Intervenció del rector Vicent Climent
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d’influència, passant d’un 7,8% d’estudiantat de fora de les nostres comarques 
a un 31,7%, dels quals un 8,4% es correspon amb estudiantat estranger.

La captació d’ingressos per a investigació ha passat a ser de 10,3 milions 
d’euros enfront dels menys de 100.000 euros de 1991. Tenim en aquests mo-
ments 3.490 estudiants i estudiantes en pràctiques en empreses, quan a l’inici 
tan sols n’eren 222 —l’UJI acabava d’integrar les pràctiques en empresa dintre 
del seu estil— i això ha pogut ser gràcies a les 3.903 entitats col·laboradores 
que els acullen en l’actualitat. I durant tots aquests anys hem mostrat una ac-
tivitat arreu de les comarques de Castelló que és clau en el nostre ecosistema 
sociocultural a través del Programa d’Extensió Universitària (PEU) i de les ac-
tivitats desenvolupades a les seus, amb les quals hem aconseguit més de 12.000 
espectadors i participants anuals de la variada oferta cultural programada.

Tot això ens permet dir que l’UJI és, als seus vint-i-cinc anys, una univer-
sitat consolidada i de referència en el nostre sistema universitari i al nostre 
territori, una realitat que ha fet de la Universitat Jaume I el projecte col·lectiu 
més important que ha succeït a Castelló en el darrer segle. I la nostra voluntat 
és continuar sent-lo en el futur vetllant pel progrés de les futures generacions 
i de la societat valenciana.

Reptes i fites per al nou curs

Però haver arribat fins ací no ens ha de fer caure en l’autocomplaença, en un 
narcisisme d’institució que, si sempre és comprensible, rarament és compatible 
amb els interessos de la societat en el seu conjunt. Tot el contrari, sentim més 
que mai el pes de la responsabilitat de complir la nostra missió institucional 
davant la societat, i ho fem amb la voluntat de superar els reptes i fites que 
encara ens queden per a aconseguir.

L’estudiantat

L’essència de la Universitat són els estudiants i les estudiantes. Sense elles 
i ells la nostra tasca no tindria sentit. La captació de talent, del millor talent, 
i que aquest puga acostar-s’hi sense cap entrebanc, fent de l’UJI un espai 
d’oportunitats per a tots, una vertadera universitat igualitària, ha de ser el nostre 
primer repte. I per això donarem continuïtat a la política d’ajudes i beques a 
l’estudiantat, de manera que cap estudiant es quede fora de la Universitat per 
motius econòmics.
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Volem millorar i vetllar per la qualitat de la nostra oferta acadèmica i del 
model educatiu, impulsar alhora accions per a afavorir la inserció laboral dels 
nostres egressats i promoure de manera molt especial l’emprenedoria com a 
fórmula d’ocupació de futur.

Els reptes acadèmics

Per a atendre i desenvolupar millor el talent de l’estudiantat, perquè puga 
arribar a l’excel·lència, aquest curs revisarem també el nostre model educatiu, 
que vam aprovar l’any 2012, analitzarem el seu funcionament al llarg d’aquests 
anys i l’actualitzarem d’acord amb el que demanda la societat. Al llarg de 2016 
debatrem internament, i amb la resta d’universitats valencianes, tant l’estruc-
tura i la configuració dels títols, com el mapa que consideraríem més pertinent 
en la situació actual per a aconseguir la màxima eficiència en el sistema. I tot 
amb la voluntat d’aprofundir en el nostre model educatiu, que s’insereix amb 
la resta d’etapes educatives i que promou no només l’excel·lència professional 
i acadèmica, sinó també la formació en valors, i tot açò fomentant el lliure-
pensament i el raonament crític, convençuts què, com apuntava l’il·lustre Joan 
Fuster en el seu Diccionari per a ociosos:

L’escepticisme és l’únic correctiu viable de la fanatització i de la badoqueria. 
L’únic: no n’hi ha d’altre.

En paral·lel, continuarem amb el procés d’avaluació i acreditació dels títols, 
que aquest any afectarà 19 graus i set màsters, i amb el procés de seguiment 
dels títols, en què participarà un grau i cinc màsters oficials, tot amb la voluntat 
de garantir la màxima qualitat dels nostres estudis.

El repte de la recerca

Junt amb la docència, la nostra tasca universitària no pot oblidar-se mai de 
la recerca. Si es vol anar cap a un model productiu basat en el coneixement, el 
paper de les universitats és ben important, doncs en l’actualitat som responsa-
bles —junt amb els instituts d’investigació i la xarxa d’hospitals públics— de 
més del 99% de la producció científica d’Espanya. A la Comunitat Valenciana 
la producció científica universitària representa el 62% de la recerca de tota la 
Comunitat Valenciana i el 24% de les patents internacionals.
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Però la situació de la recerca a Espanya és preocupant per la davallada del 
finançament públic estatal que han patit les convocatòries públiques ministe-
rials de R+D+i des de l’any 2009 i que per a la nostra Universitat ha significat 
una minva del 40% en el nombre de projectes i del 75% en el finançament. 
Aquesta falta de finançament, junt amb la impossibilitat de reposar els investi-
gadors dels grups de recerca —per l’absurda limitació de la taxa de reposició 
aplicada al sistema universitari públic—, ha ocasionat, i continuarà ocasionant, 
si no es posa remei, una important pèrdua de competitivitat. Si no existeix un 
suport clar del Govern central i de la Generalitat Valenciana per la investigació, 
els grups de recerca d’excel·lència passaran a ser mediocres, amb tot el que 
això comporta.

Cal agrair, doncs, al conseller d’Educació i a la directora general d’Uni-
versitats la diligència en publicar l’Ordre única d’investigació corresponent 
a 2015, que evitarà que aquest siga un any en blanc, però cal recordar que és 
necessari que la Generalitat Valenciana incremente els recursos que destina per 
al foment de la R+D+i.

Nosaltres, des de la Universitat Jaume I, estem fent un esforç ingent per 
a —malgrat la situació financera i econòmica en què ens trobem les universi-
tats públiques valencianes— mantenir, amb recursos propis, el Pla propi de 
recerca, amb una dotació de quatre milions d’euros anuals, i que ens ha permès 
atenuar de moment l’efecte de les davallades en els programes governamentals. 
Gràcies a aqueix esforç ens hem pogut posicionar adequadament en els ràn-
quings internacionals, ocupant ara el lloc dotzè de les universitats espanyoles 
per major impacte de la nostra recerca, segons el rànquing SCImago.

Els reptes de la gestió

En l’àmbit de la gestió, els nostres esforços es concentraran en la finalitza-
ció i el desplegament del nou Pla estratègic de l’UJI, que definirà els nostres 
objectius principals fins a 2018, i aprofitarà la cultura i l’experiència dels plans 
anteriors. També treballarem en el segon Pla d’igualtat de l’UJI per al període 
2016-20, per a avançar en una igualtat real al nostre campus entre tota la comu-
nitat universitària, i llançarem el nou pla d’atenció a la diversitat per a ajudar 
les persones amb discapacitat a aconseguir una millor integració al campus i 
al mercat laboral.

Un altre pla important a desenvolupar aquest curs és el Pla d’internaciona-
lització, amb accions com la creació d’una web internacional atractiva, atraure 
professorat internacional i facilitar les experiències internacionals del nostre 
professorat i PAS.
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També en breu es començarà el treball del segon Pla pluriennal de mul-
tilingüisme, que ha de ser aprovat abans d’acabar l’any. En el marc d’aquest 
Pla es treballarà per a facilitar l’accés de la comunitat universitària a un millor 
coneixement de les llengües, tant les pròpies com les estrangeres amb opor-
tunitats de formació i acreditació. Cal destacar-hi les accions de promoció del 
valencià en les que les prioritats se centraran en l’augment de la docència en 
valencià i en la promoció del seu ús en la formació continuada i les activitats 
complementàries i extraacadèmiques organitzades per la Universitat.

Sobre la Comissió Interuniversitària per una nova RTVV

En aquesta línia de suport a la llengua i cultura pròpies, i també a una indús-
tria tan important com és la de l’audiovisual, s’inclouen els treballs que han dut 
a terme durant tot el passat curs els membres de la Comissió Interuniversitària 
per una nova RTVV, als qui vull agrair el seu rigorós i excel·lent treball, i que 
enguany continuaran la seua tasca donant suport al procés de recuperació d’uns 
mitjans de comunicació públics de qualitat i en valencià. El treball de les cinc 
universitats públiques valencianes ha estat molt intens i em consta que molt útil 
perquè puguem aviat recuperar aquest element de la nostra identitat cultural 
que se’ns va furtar.

Mesa presidencial
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Els reptes de la cooperació i solidaritat

Però la nostra influència al territori no es limita a l’àmbit més pròxim, sinó 
que tenim un paper important en el marc de la cooperació amb països empo-
brits, així com la incentivació del voluntariat i dels valors de solidaritat de la 
comunitat universitària, especialment de l’estudiantat.

És per això que la Universitat, i en particular una universitat com la nostra, 
nascuda amb una clara voluntat europeista, però que al mateix temps es procla-
ma —des dels seus Estatuts— compromesa amb els valors de la solidaritat i la 
convivència pacífica, no pot mantenir-se aliena als problemes que assolen, en 
aquests dies, la vella Europa. Em referisc a l’èxode massiu de milers de famí-
lies que fugint de la barbàrie, la intolerància, la fam i la misèria, requereix una 
resposta, particularment solidària, d’institucions que volen, amb el coneixement 
científic, tecnològic, humanístic i artístic apuntalar el futur d’una societat que 
volem justa i de progrés. Difícilment podrem abastar aqueix futur si no som 
capaços d’apuntalar, de donar suport ja al present, i ens inhibim. 

Per això aquest curs cobren especial rellevància les accions vers els refugi-
ats, especialment aquells provinents de zones en conflicte i en una sensibilitat 
especial en les persones que fugen de Síria. En aquest sentit, l’UJI s’afegeix a 
la declaració de la CRUE (sobre la crisi de Síria) i facilitarà en allò que estiga 
al seu abast l’accés a l’estudi de refugiats que siguen estudiants universitaris 
al seu país. De fet, ja ho fem becant a estudiants sirians que sol·liciten ajudes 
a la Universitat. A més, col·laborarem amb refugiats que siguen professors 
universitaris en el seu país d’origen, així com en el foment del voluntariat per 
a donar suport a les accions de les administracions i altres agents. L’UJI ja col-
labora amb les entitats locals per a coordinar les accions dins del Pla d’acollida 
d’urgència i el Moviment de Ciutats Refugi promogut per l’Ajuntament de 
Castelló de la Plana per al moment en què arriben aquests refugiats. 

El repte dels contenidors

I de l’exterior, de nou al campus, perquè un altre repte ben important serà 
concloure la nova Facultat de Ciències de la Salut, que aquest curs estrena el 
primer mòdul departamental i de recerca, el qual acollirà, de moment, a uns 90 
docents i investigadors de les titulacions en Medicina i Psicologia, a l’espera 
que puguem completar, amb dos mòduls més —a punt de concloure la seua 
licitació—, la primera fase d’aquesta Facultat, la finalització de la qual, està 
prevista per al darrer trimestre de 2017 —licitada abans de l’estiu, i que a hores 
d’ara ja es troba a punt d’adjudicar-se.
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Junt amb aquesta important obra, aquest curs conclouran també els treballs 
de rehabilitació de l’antiga seu d’Hisenda, a la plaça de l’Hort dels Corders, un 
edifici singular què, compartit amb l’Ajuntament de Castelló, volem convertir 
en un gran contenidor cultural i formatiu per a gaudi de tots els castellonencs i 
visitants, i que esperem que puga estar operatiu la pròxima primavera.

Ús eficient dels recursos i transparència

Durant aquests anys de crisi —econòmica, però també de valors— les uni-
versitats, i especialment la Universitat Jaume I, hem volgut donar exemple de 
contenció de la despesa i d’un ús eficient dels recursos públics. Continuarem 
amb aquest repte i, a més a més, dins de la nostra voluntat de retre comptes a 
la societat, ens comprometem a ser una institució totalment transparent, amb 
una actitud activa per a poder satisfer anticipadament les necessitats d’infor-
mació de la comunitat universitària i de la ciutadania en general. Volem que 
la nostra activitat siga més visible, i que la informació que posseïm siga més 
accessible, fet per al qual disposem ja d’importants elements, des de fa anys 
presents en la nostra web, i pel que aviat obrirem a través del nostre portal de 
transparència i que ens donarà l’oportunitat d’oferir telemàticament la major 
quantitat d’informació possible.

Treballarem per a donar un nou impuls a l’administració electrònica que, 
a més de servir de suport a la transparència, ens permeta facilitar i apropar les 
relacions amb la comunitat universitària, així com possibilitar que la major part 
dels procediments administratius de la Universitat siguen tramitats electròni-
cament. Els primers resultats del projecte ja han començat a concretar-se amb 
el nou registre telemàtic o la tramitació electrònica dels títols.

El finançament de les universitats

Però per a poder complir amb tots aquests reptes, a més dels esforços, de 
tot tipus, que hi posarem des de l’UJI i des de la societat que l’envolta, neces-
sitem, Molt Honorable President, de l’ajuda imprescindible del Consell i de 
la Generalitat Valenciana pel que fa a la millora del finançament del sistema 
universitari públic valencià.

Sabeu que el Pla plurianual de finançament que es va signar en setembre 
de 2010 pel Govern valencià, i que tenia una vigència de 2010 a 2017, mai no 
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s’ha aplicat. És més, en l’exercici 2013, les universitats valencianes van sofrir 
una minva de la seua subvenció ordinària anual de més 105 milions d’euros, 
la qual cosa a l’UJI li ha suposat una reducció de vora 13 milions d’euros en 
cada anualitat (vora 40 milions d’euros en els darrers tres exercicis). Aquesta 
reducció, ha fet i fa molt difícil el compliment de la nostra missió docent, de 
recerca i de transferència i difusió del coneixement.

Finançament ordinari

Cal restaurar doncs, Molt Honorable President, un finançament del sistema 
universitari públic valencià, almenys com el que es disposava en l’any 2010, 
a l’inici de l’aplicació del Pla de finançament no complit.

En més d’una ocasió, president, us he sentit dir, —i avui també heu fet 
menció al respecte— que el més important són les persones.

El potencial d’una societat i en conseqüència la seua capacitat per a pro-
gressar, depèn d’una banda de les seues persones, del grau de formació de 
cadascuna d’elles, de les seues habilitats i capacitats, però també del seu grau 
de compromís. També, d’altra banda, aquest potencial depèn de la capacitat 
d’innovar que tinguen, com a individus i com a col·lectiu, el que els permetrà 
millorar i avançar en els seus processos.

Per aquest motiu, President, les universitats tenen un valor estratègic per a 
la construcció i el progrés de les societats actuals: són institucions essencials 
i claus en la formació superior de les persones —en particular dels joves—, i 
d’altra banda, amb l’activitat investigadora, generen un nou coneixement que 
permet innovar.

Ambdues coses són reconegudes per la societat —fins i tot el seu paper es-
tratègic— i potser per la mateixa raó és acceptat, en general, que com major és 
l’excel·lència de les universitats d’un país el seu model productiu tindrà major 
solidesa, major serà el nivell de benestar de la seua societat i major, també, serà 
la seua capacitat de progrés i, atès que també formem la ciutadania del futur, 
també serà millor la seua població, la seua societat.

Per tot això i per a poder complir amb garanties la nostra funció social, 
les universitats exigim el restabliment del finançament ordinari per a garantir 
la sostenibilitat i la qualitat de les nostres universitats. Només amb una clara 
voluntat política de promoure les universitats públiques valencianes, podem 
esperar aconseguir els grans resultats que dóna el talent quan es posa a treballar. 
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El nou conveni de desembre de 2014

També sou coneixedor, Molt Honorable President, de la situació que ar-
rosseguen les universitats públiques valencianes pel que fa al deute antic o —
deute històric— en el qual va incórrer la Generalitat Valenciana en el període 
2004-07 i que es va reconèixer i comprometre a satisfer en el conegut com 
«Conveni de maig de 2008». Conveni, reiterades vegades incomplit per la Ge-
neralitat Valenciana, i que finalment, el 30 de desembre de 2014, es va redactar 
un compromís nou, que atenia aproximadament un 50% del deute i marcava 
un nou calendari de pagaments anuals mitjançant transferències i assumpció 
d’inversions —depenent de cada universitat—, fins a extingir el deute amb 
cada universitat. En el cas de l’UJI el conveni signat al desembre suposa el 
compromís de la Generalitat Valenciana de costejar, en els exercicis de 2015, 
2016 i 2017, la licitació de la primera fase de la nova Facultat de Ciències de 
la Salut, amb un cost aproximat de 17,5 milions d’euros. I el compromís de 
satisfer la resta del deute històric, (41,2 milions d’euros), mitjançant anualitats 
transferides des de l’exercici 2017 fins a 2022. Sols demanem a la nova Gene-
ralitat Valenciana el compliment del conveni signat pel que fa al calendari de 
pagaments acordats, que permetrà els primers anys concloure la primera fase 
de la nova Facultat de Ciències de la Salut.

Tots plegats per un finançament just de la CV

Som conscients de les dificultats econòmiques i financeres per les quals 
travessa la nostra comunitat, fruit d’un finançament deficient que impossibilita 
atendre de manera adequada els serveis generals bàsics com la sanitat, l’edu-
cació, i l’assistència social, i que afecten directament al sistema universitari 
públic valencià.

Davant d’aquest tractament discriminatori i injust, les universitats públiques 
valencianes i l’UJI entre elles, faran costat amb els agents socials, i els partits 
polítics i la Generalitat Valenciana per a reivindicar davant el Govern Central 
un finançament autonòmic just, una inversió territorial adequada i la satisfacció 
del deute històric amb la Comunitat Valenciana.
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Suport als recursos humans

Juntament amb uns recursos econòmics adequats, les universitats públiques 
necessitem que es done suport als nostres recursos humans per a poder acom-
plir amb les nostres funcions de docència, investigació, cultura i gestió; uns 
recursos humans que han patit de manera molt especial els efectes de la crisi 
en el sector públic, amb pèrdua de drets laborals i salarials que ara comencen 
a recuperar. Però cal anar més enllà i recuperar el poder adquisitiu perdut pels 
treballadors públics, que podem quantificar al voltant d’un 20% del sou, i 
anul·lar la taxa de reposició que ens ha impedit cobrir les baixes i reposar les 
jubilacions del PAS. En el cas del PDI, la taxa de reposició no és suficient per 
a una universitat jove com l’UJI, on el nombre de jubilacions és molt menut, 
la plantilla no es pot considerar encara estabilitzada i, al mateix temps, s’estan 
implantant estudis en àmbits nous.

Davant aquesta situació, l’UJI ha de continuar durant aquest curs en la rei-
vindicació davant el Ministeri d’Educació de qüestions com la no limitació en 
el nombre de places de promoció interna per al cos de catedràtics d’universitat 
o la no consideració de les places de professorat contractat doctor en la taxa de 
reposició. Per a algunes d’aquestes reivindicacions, President, caldrà comptar 
amb el suport de la mateixa Generalitat Valenciana.

Anem per la bona senda

Malgrat les dificultats econòmiques, i junt amb la nostra reivindicació d’un 
major finançament universitari, és just també que reconeguem ara l’esforç que 
ha fet el nou Consell de la Generalitat durant els pocs mesos de legislatura 
amb unes polítiques que apunten cap a la direcció que havien reclamat les 
universitats públiques valencianes en els darrers cursos: anar cap a una dava-
llada de taxes de grau i de màsters que facilite l’accés als estudis superiors a 
aquelles persones que tinguen capacitat i mèrits i en contra de la política errònia 
d’increment de taxes universitàries engegada pel Govern central en el curs 
2012-13, i secundada per la Generalitat Valenciana; i que aquesta davallada no 
afecte al finançament de les universitats valencianes, doncs aleshores aniria en 
detriment de la docència i de la recerca i, en conseqüència, del servei públic 
oferit a la societat.

La davallada de la nota d’accés a les beques per a les matrícules de graus 
(de 5,5 a 5) ha donat resposta també a una reclamació que la CRUE havia 
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plantejat per a les convocatòries de beques del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport, entenent que les beques a més d’exigir un progrés i compliment a 
l’estudiantat, tenen, per damunt d’això —o almenys al mateix nivell—, una 
finalitat social: permetre l’accés dels estudiants amb menys recursos.

També volem felicitar al Govern per l’anunci recent, en el passat CVU, de 
respectar la moratòria sobre la implantació o no dels estudis de 3+2 i aprofitar 
aqueix temps per a reflexionar al voltant de l’oferta i la demanda de titulacions 
(graus i màsters), la seua estructura i l’ocupabilitat dels egressats. 

Coincidim també en la necessitat d’elaborar un Pla estratègic d’investigació 
que ressalte la importància que la recerca té en el progrés de la societat, i en 
concret la valenciana i, per tant, en la construcció no sols d’un nou model pro-
ductiu basat en el coneixement, sinó de tota una societat basada en els valors 
i el coneixement.

Felicitacions als nous doctors

Vull felicitar a totes i tots aquells que el curs passat vau obtenir, a la nostra 
universitat, el grau acadèmic universitari més alt: el grau de doctor o doctora.

Amb els aplaudiments que us hem dedicat en aquest acte volíem reconèixer, 
a més del vostre talent, tot l’esforç i l’estudi realitzat.

Sigueu generosos amb tots aquells que ho han estat amb vosaltres, aju-
dant-vos de manera desinteressada a arribar fins ací. No oblideu que ho heu 
fet en un sistema universitari públic. Especialment en aquests moments tots 
necessitem el vostre compromís, com a ciutadans i ciutadanes, en la defensa i 
millora del que és públic i, en particular, de l’educació en totes les seues etapes.

Vull acabar amb una nova referència a la brillant lliçó que ens ha oferit la 
professora Clemente, qui ens ha ensenyat com, al llarg de la nostra vida, re-
correm el trajecte amb altres i —encara que condicionats per la biologia— el 
nostre cervell sempre troba raons per a coparticipar amb els altres en la nostra 
trajectòria vital. Tant de bo siguem capaços, en aquesta institució universitària, 
de transformar aqueixa pauta conductual individual en una pauta col·lectiva i, 
al llarg de la seua existència, i siguen les que siguen les vicissituds i dificul-
tats per les quals passe, la Universitat Jaume I en els pròxims vint-i-cinc anys 
trobem sempre motius i raons per a coparticipar i col·laborar tots —individu-
alment i col·lectiva amb els altres (institucions, entitats, persones...) en la seua 
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trajectòria vital. Almenys amb la intensitat en què ho hem fet fins ara. Evitant 
sempre caure en un autisme que ens impedisca desenvolupar la nostra missió de 
servei a la societat i en particular a la valenciana, davant la qual avui renovem 
el nostre compromís de ben servir-la.



RESUM
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Pel que fa als estudis i la docència, en l’anterior curs acadèmic es van incor-
porar, als 31 estudis de grau que vam oferir, 2.867 nous estudiants de primer 
curs, dels quals més del 37% procedien de fora de la província de Castelló; el 
total de persones matriculades en estudis reglats és de 13.993.

Per una altra part, s’han titulat en els graus i llicenciatures un total de 2.514 
estudiants.

Respecte al postgrau, es van oferir 41 màsters oficials, 7 dels quals són de 
nova implantació, en els quals es van matricular 1.353 alumnes.

Així mateix, l’Escola de Doctorat va oferir 18 programes de doctorat, que 
comprenen tots els camps del coneixement. La totalitat de l’alumnat matriculat 
en els programes de doctorat ha sigut de 1.171.

Alumnes de la Universitat Jaume I
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Quant als estudis propis de postgrau, durant el passat curs acadèmic es van 
impartir 10 màsters propis, 4 cursos d’especialització i 10 cursos d’expert, en 
què es van matricular 322 persones. 

També s’han realitzat 60 cursos de formació continuada, amb l’assistència 
de 1.179 alumnes i 6 MOOC, que són cursos oberts i massius, que van tindre 
5.284 participants, el 24 % dels quals són d’altres països. 

A més, l’any 2015 han renovat l’acreditació 22 màsters oficials, dels quals 
8 són interuniversitaris. Tots n’han obtingut informe favorable de la respec-
tiva agència de qualitat i resolució de renovació de l’acreditació del Consell 
d’Universitats.

Així mateix, s’ha encetat la revisió del model educatiu aprovat l’any 2012, 
per a la qual cosa tindrem l’assessorament d’una comissió d’experts de prestigi 
internacional.

Precisament, mantenim el nostre compromís amb la qualitat docent i el 
suport educatiu, de manera que durant el darrer curs s’han continuat conso-
lidant i millorant les nombroses iniciatives i programes que van començar a 
implantar-se als cursos anteriors. 

En aquest sentit, cal assenyalar el notable increment del nombre de grups i 
de seminaris permanents d’innovació educativa, de manera que aproximada-
ment el 50% de la nostra plantilla del PDI participen en alguna acció d’inno-
vació docent reconeguda oficialment.

Estudis propis de la Universitat Jaume I
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També s’han continuant realitzant diverses accions de dinamització, amb 
l’impuls de noves línies de treball amb iniciatives que reforcen alguns progra-
mes que ja estan en marxa, com ara:

• Els premis a l’excel·lència acadèmica per a l’estudiantat de grau, amb 
la finalitat de valorar-ne l’esforç.

• Els premis extraordinaris final de grau i els diplomes UJI al rendiment 
acadèmic.

• El programa Sóc olímpic, que recull les diverses olimpíades en diferents 
camps del coneixement, amb una elevada participació, i que ha tingut 
el finançament de la Fundació Banc Sabadell i de l’Aula de la Fundació 
Dávalos Fletcher.

• El programa Practica a l’UJI, amb la participació de més de 1.800 es-
tudiants de secundària.

Així mateix, des de la Càtedra INCREA s’han realitzat diverses activitats 
adreçades a la creativitat, la innovació i la emprenedoria internacional. 

També hem continuat donant suport al nostre estudiantat en l’aspecte so-
cioeconòmic, i així:

Programa Practica a l'UJI
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• S’han optimitzat les beques de menjador respecte de l’any anterior, amb 
les quals s’ha arribat a 200 estudiants.

• S’han mantingut les ajudes per a l’assistència a jornades, congressos i 
cursos d’estiu. 

• S’ha mantingut el programa d’ajudes de matrícula a l‘estudi, que s’ha 
incrementat gràcies a l’aportació del Consell de l’Estudiantat.

• S’ha mantingut el programa d’ajudes de matrícula com a conseqüència 
de causes sobrevingudes, que també s’ha incrementat gràcies a l’apor-
tació del Consell de l’Estudiantat.

Respecte a les pràctiques externes, un dels trets diferenciadors del nostre 
model educatiu, 3.470 estudiants han realitzat pràctiques externes curriculars 
en més de 1.000 entitats cooperadores. 

Així mateix, ha continuant gestionant-se el programa de beques Santander 
CRUE CEPYME amb un total de 51 estudiants i estudiantes beneficiats.

Pel que fa als programes de pràctiques internacionals, cal destacar l’incre-
ment del nombre de sol·licituds en els diversos programes, així com que el 
Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació haja reconegut la 
nostra trajectòria amb l’aprovació d’un Consorci de Mobilitat per a Pràctiques 
Internacionals coordinat per l’UJI.

Beques Santander CRUE CEPYME
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Precisament, l’aspecte internacional dels nostres estudis es posa de manifest 
també amb els 370 estudiants de la Universitat que han participat en diversos 
programes de mobilitat, 273 dels quals en el programa Erasmus.

Així mateix, 13 dels nostres estudiants han participat en tres dobles titula-
cions internacionals.

D’altra banda, el total d’alumnes d’altres països matriculats a l’UJI durant el 
curs passat va tindre un notable increment, ja que ha estat de 1.125, procedents 
de 58 països. A ells s’han d’unir els 248 estudiants d’universitats estrangeres 
que han vingut pels programes de mobilitat, 189 dels quals en el programa 
Erasmus.

Respecte a les activitats d’inserció laboral, s’ha elaborat el Pla UJI Emprèn, 
que agrupa tots els programes i accions que s’organitzen des de l’UJI i altres 
ens col·laboradors cap a l’emprenedoria. 

Pel que fa a la formació i orientació cap a l’ocupació, un total de 300 perso-
nes s’han format en el marc dels 16 tallers de formació per a l’ocupació, cosa 
que ha consolidat l’Agència de Col·locació, que ja té més de 135 empreses 
usuàries. 

Quant al Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars, que està desti-
nat a alumnes dels últims cursos i estudiants de postgraus, s’han realitzat 863 
estades en diferents entitats.

Pràctiques internacionals
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Respecte al vesant de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la 
innovació, malgrat les persistents dificultats econòmiques, l’UJI ha continuat 
realitzant un considerable esforç amb un programa propi de recerca i mitjançant 
la incorporació de nous investigadors i investigadores.

Quant a la formació de nous investigadors, l’UJI ha tingut, durant el curs 
passat un total de 142 becaris predoctorals i, a més, s’hi han defensat 80 tesis 
doctorals.

Així mateix, cal remarcar el reconeixement de l’activitat investigadora 
realitzada a la Universitat:

• D’una banda, s’ha plasmat en els 59 trams de recerca reconeguts al 
personal docent i investigador, la qual cosa manté una vegada més l’UJI 
entre les millors del país, d’acord amb la ràtio sexenni per docent. 

• D’una altra, en els recursos financers captats, que ascendeixen a més 
de deu milions tres-cents mil euros, dels quals prop d’un vint per cent 
procedeix de contractes amb empreses i institucions, i la resta, de la 
participació dels grups de recerca de l’UJI en diferents convocatòries 
públiques europees, nacionals i autonòmiques.

Programa propi de recerca de la Universitat Jaume I
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Quant a la mobilitat, han realitzat estades de recerca en altres universitats 
prop de 85 dels nostres investigadors.

Per la seua part, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat 
Jaume, al tancament de l’exercici 2014, tenia 64 empreses i entitats vinculades, 
que han realitzat nombroses col·laboracions amb la Universitat.

I pel que fa al Servei Central d’Instrumentació Científica, s’han adquirit 
nous equips, gràcies al finançament dels fons FEDER-Generalitat Valenciana, 
per formalitzar la Secció d’Anàlisi Tèrmica i Sòlids Porosos i dotar-se amb 
l’equipament necessari per a les noves àrees de Ciències de la Salut. 

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.

El programa Campus Obert ha comportat la realització de nombroses d’ac-
tivitats culturals i de formació en les diferents seus, per les quals han passat al 
voltant de 17.589 persones.

El Paranimf ha ofert una programació variada, eclèctica i de qualitat; només 
als espectacles han assistit més de 10.000 persones. A més, és l’únic espai de 
les nostres comarques que pertany a la Red Nacional de Teatros y Auditorios de 
Titularidad Pública, i en l’àmbit estatal estem dins el programa Danza Escena.

Per la seua part, les exposicions de la Galeria Octubre han estat visitades 
per més de 1.400 persones.

Programa Campus Obert
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Quant als cursos d’estiu, se n’han realitzat 11, amb un total de 278 alumnes; 
cal destacar enguany el seu caràcter itinerant, amb cursos a Vila-real, Forcall, 
Benicàssim i Montanejos.

Així mateix, s’ha continuat desenvolupant la Universitat per a Majors, amb 
la qual es pretén donar resposta als desitjos d’ampliar els estudis i aprofundir 
en la formació integral a persones majors de 55 anys. En els diversos cursos i 
activitats s’han matriculat 985 persones.

També cal esmentar la divuitena edició de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i 
Xiquetes, projecte lúdic i formatiu adreçat a tota la societat castellonenca, amb 
un total de 570 participants. 

D’altra banda, la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jau-
me I va commemorar el quinzè aniversari, amb el nomenament de nous socis 
honorífics.

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

Així mateix, cal destacar les medalles obtingudes, un any més, en els campi-
onats universitaris d’Espanya, on s’han aconseguit un total de quatre medalles: 
una d’or, una d’argent i dues més de bronze; tres en la modalitat d’atletisme i 
una en la de taekwondo.

Cursos d'estiu de la Universitat Jaume I
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A més, entre altres accions i activitats, s’ha encetat el projecte Concilia 
esport i família on es fomenta la pràctica esportiva entre xiquets i xiquetes, i 
s’ha organitzat el IV Memorial Enrique Beltrán, amb la participació de més de 
1.200 estudiants dels instituts d’educació secundària de Castelló en una cursa 
de camp a través realitzada a l’interior del nostre campus.

Pel que fa a les qüestions institucionals i organitzatives, cal assenyalar que 
al llarg del curs s’han signat 23 convenis de col·laboració empresarial, 14 con-
tractes de patrocini i 8 convenis de col·laboració. Aquests convenis i contractes 
han permès la realització de projectes i activitats d’interès general.

També ha estat significativa la creació de noves càtedres i aules d’em-
presa. La Universitat té, actualment, set càtedres i tres aules d’empresa, per a 
les quals, l’aportació anual de les respectives empreses i entitats ha sigut de 
290.000 euros. 

Durant el curs s’han creat:

• La Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real.
• La Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua.
• La Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport.
• L’Aula Diputació per a l’Estudi Arquitectònic i Constructiu de Centres 

Històrics. 

Beques Villarreal Club de Futbol-UJI
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També durant el darrer curs:

• S’ha avaluat el primer Pla d’igualtat a l’UJI, que va finalitzar al desem-
bre de 2014.

• S’ha iniciat el procés d’elaboració del nou Pla estratègic 2018, que do-
narà continuïtat al finalitzat també el 2014.

• S’ha aprovat el primer Pla d’internacionalització de la Universitat, amb 
l’objectiu que en els propers anys es convertisca en una universitat re-
coneguda pel seu grau d’internacionalització.

Juntament amb la planificació, les activitats realitzades en matèria de qua-
litat durant el darrer curs mantenen, en gran part, una continuïtat amb les 
activitats i processos d’avaluació dutes a terme en cursos precedents. Així:

• AENOR ha fet les auditories externes de la Biblioteca i del Servei d’Es-
ports, per tal d’obtindre la renovació de les certificacions dels sistemes 
de gestió de la qualitat ISO 9001.

• S’han elaborat cinc noves cartes de serveis.

Nou registre telemàtic
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També s’ha anat avançant en el desenvolupament del nostre Projecte d’im-
puls de la administració electrònica que s’ha concretat, entre altres resultats, en:

• Una nova versió del registre telemàtic, que ja evita desplaçaments i cues 
en la presentació de qualsevol documentació a l’UJI.

• La novetat que suposa que l’estudiantat de grau i màster puga realitzar 
la sol·licitud electrònica del títol universitari oficial, sense que s’haja de 
desplaçar per tramitar-lo o recollir-lo.

Respecte als mitjans econòmics i humans de què disposa la Universitat, a 
final de curs hi treballaven 1.180 membres del professorat, el 57% dels quals 
a temps parcial, i 211 de personal investigador contractat, mentre que 611 
persones ho feien com a personal d’administració i serveis. 

La xifra total pressupostada de despeses per a 2015 ascendia a 91.528.000 
euros, import inferior en un 3,42% al de 2014, amb una disminució, una altra 
volta, de més d’un 25% en la consignació prevista per a inversions reals.

Malgrat això, quant a infraestructures, durant aquest curs ha entrat en ús el 
primer mòdul de la Facultat de Ciències de la Salut, destinat als laboratoris i 
despatxos d’investigació, i s’ha licitat, a més, l’obra de dos nous mòduls. 

Reunió dels pressuposts per a 2015
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També s’han continuat realitzant actuacions de millora de l’eficiència ener-
gètica, amb el resultat d’un important estalvi dels consums energètics en el 
campus.

El Claustre universitari s’ha reunit en dues sessions ordinàries, en els me-
sos de novembre i juliol, i va elegir com a nou síndic de greuges, el professor 
Vicent Garcia Edo, que substitueix la professora Rosa Ana Clemente per fina-
lització del seu mandat.

En el solemne acte acadèmic celebrat amb motiu de la festa de la Universitat 
del 27 de febrer, es van lliurar, a més dels premis extraordinaris de final de 
carrera, els premis atorgats pel Consell Social a l’excel·lència docent universi-
tària, a la iniciativa emprenedora estudiantil i a la trajectòria investigadora.

Així mateix, han estat investits com a doctors honoris causa els professors 
Fernando Checa Cremades i Sebastià Serrano Farrera, en un solemne acte que 
es va celebrar el dia 29 de maig de 2015.

Finalment, cal assenyalar:

• Que la nostra Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques va ser 
guardonada per l’Agència Valenciana del Turisme amb el Premi Turisme 
Comunitat Valenciana 2014, en la modalitat Formació, investigació i 

VI Premi a l'Excel·lència Docent Universitària: Carlos Fanjul Peyró, Irene Epifanio López, 
Antonio Fernández Hernández i Edgar Bresó Esteve
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innovació turística, per la seua contribució al camp de la formació i la 
investigació aplicada al turisme.

• Que la Diputació de Castelló va concedir a la Universitat Jaume I, en un 
acte celebrat el passat 7 de març, la primera Alta Distinció de la Provín-
cia de Castelló, com a reconeixement a la fonamental contribució de la 
Universitat durant quasi 25 anys al territori provincial, al seu creixement 
i al desenvolupament del talent i la recerca d’oportunitats.
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