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Introducció 
En aquestes Línies de govern s’inclouen mes de 160 propostes de diferents nivells 
d’aplicació que cobreixen els diversos àmbits d’activitat de l’UJI i que, partint de la 
situació actual, aborden temes clau per al futur de la nostra Universitat, com ara: 

• Aprovació de la adaptació del sistema de direcció estratègica per tal que tinga en 
compte els canvis ocorreguts en l’entorn i les perspectives de futur. 

• Procés d’harmonització europea de titulacions, tant de grau com de postgrau. 

• Promoció d’investigació bàsica i aplicada de qualitat. 

• Potenciar la internacionalització de la UJI. 

• Impuls a la construcció del campus. 

• Promoció de la cultura de la qualitat i de l’excel·lència en tots els àmbits. 

• Potenciació d’una política lingüística que incremente l’ús i coneixement de la 
llengua pròpia i que al mateix temps done resposta a les creixents necessitats de 
multilingüisme. 

• Impuls a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions en 
l’àmbit docent, investigador, de gestió, cultural i de comunicació. 

• Fer créixer l’ocupabilitat del nostre estudiantat: mobilitat, creativitat, accions 
que faciliten la inserció laboral, etc. 

• Enfortir les relacions amb l’entorn i fomentar el desenvolupament territorial. 

• Inversió en la formació del personal i en el seu benestar. 

• Promoure la notorietat de la UJI en la societat 
 
A continuació s’exposen les propostes, agrupats en sis àmbits, que donen continuïtat a 
l’activitat que es desenvolupa durant els últims anys, i en les quals es necessari remarcar 
que no es troben la majoria de les línies de treball que ja estan plenament consolidades. 

 



                                               Línies de govern 2008 
 

Reunió del Claustre                                     5/11/2007                                                                     Pàg. 3�

1. Àmbit de millora educativa 
La passada setmana es va publicar el Decret 1393/2007 pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials. Amb aquesta publicació es posa fi a un llarg 
període de gestació ministerial de les bases de la reforma dels estudis universitaris a 
Espanya per a adaptar-los al procés de construcció de l’espai europeu d’educació 
superior, i s’obri un període de reforma en cada universitat. Aquesta reforma, que haurà 
de redefinir l’oferta de títols i elaborar nous plans d’estudi adaptats a les metodologies 
pròpies de l’harmonització europea, marcarà l’acció de govern de 2008 i exigirà un 
pacte global de les grans línies de la reforma i un gran esforç col·lectiu per a 
desenvolupar-la. En el apartat del estudis de grau i postgrau presentem les següents 
propostes: 

Ensenyaments de grau 

• Configuració de la nova oferta de titulacions de l’UJI coordinadament en els tres 
centres. 

• Aprovació de criteris comuns per a l’elaboració de nous plans d’estudi 
(organitzatius, de continguts, metodologia, etc.) i de l’adaptació del model educatiu 
de l’UJI. 

• Desenvolupament d’un grup de titulacions de l’àrea de Ciències de la Salut que 
done resposta a les demandes estudiantils, socials i professionals i que complete els 
àmbits d’actuació de la Universitat Jaume I. 

• Elaboració d’un sistema de garantia interna de qualitat dels títols de grau que 
faciliten la futura acreditació.  

• Desenvolupar equips assessors de centre/facultat per a la implantació del crèdit 
ECTS i els nous plans d’estudi.  

• Desenvolupament de una aplicació informàtica que donarà suport a la gestió de les 
propostes de disseny dels plans d’estudis i que permetrà implementar els fluxos de 
treball dels processos de creació i modificació de plans d’estudi. 

• Desenvolupament, implantació i millora continua d’eines informàtiques que donen 
suport al desenvolupament de l’EEES: assistent del professor (eina d’adaptació del 
pla docent d’assignatura al crèdit ECTS), alimentació del canal Espai Europeu 
(http://www.uji.es/CA/canals/eeu), dossier d’aprenentatge (E-portfolio) que 
permetrà que l’estudiantat puga mantenir un repositori en què residisquen els 
resultats de les activitats d’aula i que els servisca a manera de currículum en línia, 
etcètera. 

• Inici de l’elaboració de nous plans d’estudis durant el segon semestre d’aquests curs, 
amb l’objectiu de poder implantar-los el curs 2009/2010. 

• Prestar la coordinació i les trobades d’equips docents de titulació amb els seus 
homòlegs de la resta d’universitats públiques valencianes.  

• Establir ajudes per tal que l’estudiantat de màster participe i preste suport als 
processos docents.  
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• Foment de les  experiències d’innovació educativa especialment consonants amb el 
procés d’harmonització europea i que continuen estimulant la revisió de les 
metodologies docents i els sistemes d’avaluació, tenint com a referent el treball de 
l’estudiantat.  

• Desenvolupar materials, recursos i publicacions d’assessorament i autoformació del 
PDI al voltant del crèdit ECTS i l’EEES.  

• Dur a terme accions relacionades amb l’estudiantat, per a determinar el grau de 
coneixement sobre l’EEES i desenvolupar els oportuns programes de difusió i 
sensibilització amb el procés. 

• Desenvolupar un model integral d’avaluació de la tasca docent, on es valoren les 
diverses accions i resultats que fa el professorat al respecte de la transmissió dels 
coneixements i habilitats, a partir de la informació dels estudiants, dels responsables 
acadèmics (directors de departament i centres) i de l’autoinforme del professor, a 
més de considerar diferents indicadors que tinguem informatitzats i que siguen de 
rellevància; el procediment serà validat per l’ANECA, dins del programa 
DOCENTIA.  

 

Ensenyaments de Postgrau 
En els dos últims cursos s’han implantat 28 màsters oficials aprovats per la Conselleria 
en les convocatòries del 2005 i 2006 i per a la pròxima convocatòria hi ha previstes tres 
noves sol·licituds de màsters oficials. Per tant, hem complit l’objectiu d’aconseguir una 
oferta de postgrau que cobrisca els distints àmbits, al mateix temps que al llarg de l’any 
2007 s’han establit les bases per al seu desenvolupament, així, entre altres coses, s’han 
definit els criteris per al finançament i la sostenibilitat dels màsters implantats (en el 
marc de restricció que ha suposat el fet de no disposar de finançament públic), s’ha 
aprovat la normativa d’estudis oficials de postgrau i d’estudis propis de postgrau, de 
formació continuada i de formació específica, s’ha aprovat la normativa reguladora de 
les estades en pràctiques dels estudis de postgrau (oficials i propis) i s’han elaborat les 
clàusules obligatòries en els convenis que regulen els cursos interuniversitaris. La 
demanda de posgrau ha tingut un increment espectacular amb mes de 900 estudiants 
matriculats enguany. Per al 2008 ens marquem com a objectiu impulsar decididament 
els nous estudis de màsters i doctorat en el marc del nou RD 1393/2007 i per a això 
presentem les propostes següents: 

• El Vicerectorat de Postgrau participarà en la definició dels nous estudis de grau de 
l’UJI per a facilitar el seu entroncament amb els estudis posteriors de màsters i 
doctorats, segons el nou decret 1393. 

• Reclamar que el nou model de finançament contemple el finançament públic dels 
estudis de postgrau, tenint en compte que s’han regulat els preus públics. 

• Estudiar l’estabilitat de l’oferta de màsters i doctorats de l’UJI, després de dos 
cursos en funcionament, per a veure la conveniència de proposar nous màsters i 
doctorats d’acord amb el RD 1393/2007. 

• Mantenir les ajudes oficials que l’UJI incorpora en el seu pressupost, per a facilitar 
la implantació de màsters. 
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• Dinamitzar la petició d’ajudes oficials: per a mobilitat d’alumnes i professors, per a 
mencions de qualitat, per al programa Erasmus-Mundus, etc. 

• Establir un programa de beques per a estudiants propis i, especialment, estrangers. 

• Desenvolupar un model integral d’avaluació de la tasca docent de postgrau seguint 
els paràmetres utilitzats en el grau. 

• Elaborar una normativa que regule el pràcticum internacional per a aquells 
estudiants de màsters internacionals. 

• Potenciar els intercanvis Erasmus entre els alumnes de màsters. 

• Millorar la gestió acadèmica dels màsters i doctorats oficials impulsant la 
participació del Servei de Planificació i Organització per a conèixer els recursos 
humans implicats i la definició d’estructures de gestió als centres per a col·laborar 
amb els responsables dels màsters i doctorats. 

• Millorar la gestió administrativa dels màsters i doctorats oficials impulsant la 
participació del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants en la preinscripció, 
matrícula, gestió d’actes, expedició de títols, etc., la participació de l’Oficina de 
Cooperació Internacional i Educativa en la gestió d’estades en pràctiques, així com 
en el pràcticum internacional i en els estudiants Erasmus de màsters oficials i 
l’elaboració d’una Guia de gestió de màsters oficials. 

• Impulsar els estudis propis de postgrau, de formació continuada i de formació 
específica i dotar-los de mecanismes de gestió anàlegs als dels cursos oficials, amb 
la participació dels serveis esmentats i del Centre d’Estudis de Postgrau i Formació 
Continuada. 

• Afavorir la transformació del Curs d’Adaptació Pedagògica en el corresponent 
màster, a la vista de l’evolució de les disposicions legals. 

• Impulsar la docència no presencial i semipresencial. 

 

2. Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
Com ja vaig dir l’any passat, la Universitat Jaume I ha apostat fortament per incentivar 
la I+D+i i així, en els últims anys, el programa propi d’investigació s’ha completat amb 
la posada en marxa del programa de dotació de personal investigador, de dotació de 
beques predoctorals i postdoctorals, de semestres sabàtics, de reducció en la dedicació 
docent per acreditació de trams d’investigació i per direcció de tesis doctorals, etc. En 
aquests moments, a l’UJI obtenim molt bons resultats en les convocatòries competitives, 
en la contractació amb empreses i institucions i en l’estudi comparatiu que va 
desenvolupar el Ministeri sobre sexennis d’investigació. No obstant això, els canvis que 
s’estan produint en el nostre entorn exigiran un impuls addicional per a no quedar-nos 
endarrerits. L’UJI pot aspirar –i ho ha de fer– a estar entre les universitats de referència 
en els camps en els quals té presència i en els quals ha demostrat ser competitiva. Per 
aquesta raó cal plantejar-se a curt termini mantenir el suport i impuls (personal 
investigador, infraestructures, difusió de resultats, etc.), tant en els grups d’excel·lència 
més consolidats, com en els més joves i en els grups emergents que els permeta 
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desenvolupar els seus projectes i consolidar posicions. Les accions proposades en 
aquest àmbit per al pròxim any són: 

• Potenciació de la participació en projectes europeus, facilitant ajudes per a la 
presentació de sol·licituds i per a la gestió dels projectes. 

• Adaptar el pla propi de promoció de la investigació amb les reformes convenients 
després de l’estudi d’aquest que està realitzat una subcomissió de la Comissió 
d’Investigació i Postgrau.  

• Elaborar una  normativa de grups d’investigació amb l’objectiu d’articular accions 
dirigides a enfortir aquestes estructures.  

• Afavorir l’estabilització d’investigadors i investigadores reincorporats 

• Desenvolupar incentius a la qualitat en la investigació, que ha de ser un compromís 
de qualsevol institució universitària que vulga ser considerada com «referència».  

• Organitzar una jornada de presentació del pla nacional d’investigació per a afavorir 
el coneixement de les noves oportunitats que ofereix. 

• Compleció del programa de reduccions docents per dedicació a activitats de I+D i 
estendre’l a les activitats de transferències de tecnologia i a la gestió de grans 
projectes de I+D. 

• Licitació del segon edifici d’investigació (parcel·la 26), cofinançat amb fons 
FEDER i inici de l’ampliació de l’edifici de la parcel·la 22. 

• Potenciació de la prestació de serveis i la contractació d’investigació i assistència 
amb empreses i institucions, així com el foment de la transferència de tecnologia i el 
suport a la innovació, amb el reforçament de la xarxa de serveis i el SECIC. 

• Fomentar la creació d’unitats associades al CSIC, institut d’investigació, o altres 
fórmules d’estructura investigadora que puguen desenvolupar-se a partir dels 
Estatuts. 

• Impulsar el parc científic de l’UJI: donant a conèixer internament i externament la 
seua estructura i les possibilitats que ofereix per a potenciar la relació entre l’UJI i el 
seu entorn en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, 
construint del primer edifici del parc (destinat a la unitat de gestió i a incubadores 
d’empreses) i licitant el segon, desenvolupant un projecte de suport a la iniciativa 
emprenedora basada en l’explotació de resultats de I+D mitjançant empreses de base 
tecnològica i desenvolupant una línia d’atracció d’empreses externes al Parc, sempre 
que tinguen un marcat component de I+D i permeten desenvolupar o ampliar vincles 
d’investigació amb els grups o instituts de l’UJI. 

 

3. Àmbit de desenvolupament del campus 
Del desenvolupament previst del campus per al 2007 no ha pogut executar-se tot allò 
que es finançava amb el conveni que es va signar fa ja més de dos anys amb la 
Presidència de la Generalitat atès que no se’ns ha facilitat l’instrument financer per a 
desenvolupar-lo. No obstant això, en aquest moment les universitats tenim molt 
avançades les negociacions amb la Generalitat perquè siga efectiu el 2008 i per tant ho 
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reflectirem en el pressupost de 2008 per a licitar en el primer trimestre les 
infraestructures a què afecta. L’any 2008 es donarà una gran empenta a la consolidació 
del campus, perquè pretenem començar la construcció de les infraestructures següents:  

• Ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

• Zona d’esport a l’aire lliure. 

• Casa de l’Estudiantat. 

• Piscina coberta. 

• Urbanització de la primera fase d’ampliació del campus. 

• Edifici de serveis per ubicar servei d’informàtica, oficina tècnica d’obres i projectes 
i magatzem de publicacions 

• Edifici de gestió del parc científic i tecnològic i del segon edifici del parc. 

• Edifici d’investigació de la parcel·la 26. 

• Habilitació de un local per a magatzem general de materials de la universitat. 

• Execució de l’accés nord-oest al campus.  
 
A més s’equiparan i posaran en marxa 3 noves infraestructures: l’ampliació de l’edifici 
de la parcel·la 22, el paranimf i l’escola infantil. També es desenvoluparà el conveni 
amb el Ministeri de l’Habitatge per a la construcció de 300 pisos en lloguer per a 
membres de la comunitat universitària. 
 

D’altra banda, en l’apartat de desenvolupament del respecte mediambiental en el 
campus, es proposa continuar el procés d’implantació de la certificació ambiental ISO 
14001:2004 en els departaments i serveis de la Universitat. 

 

4. Àmbit d’accions relacionades directament amb els col·lectius 
universitaris 
Totes les propostes considerades en la resta d’apartats tenen repercussió sobre els 
col·lectius universitaris, per la qual cosa aquest apartat no es pot considerar que cobrisca 
la seua totalitat, sinó que només conté les que estan més directament relacionades amb 
el personal i l’estudiantat que amb la docència, la investigació o l’activitat cultural amb 
projecció externa.  

 

Estudiantat 

• Reforçar el projecte de tutorització per a estudiants amb la introducció d’un model 
mixt de professorat tutor-alumnat i de tutorització interparelles. 

• Realitzar un estudi de causes de fracàs en estudiants de primer curs i disseny 
d’accions. 

• Difusió d’un «Dossier de bones pràctiques» dirigit al professorat amb estudiants que 
tinguen necessitats educatives especials.  
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• Revisió del Llibre Electrònic de Titulacions (LLEU) per a adaptar-lo a les noves 
necessitats del marc europeu i especialment a la formació de postgrau. 

• Posada en marxa d’un programa de salut, un altre d’educació ambiental i un altre 
d’educació per al consumidor, dirigit a l’alumnat. 

• Elaborar un programa de captació d’estudiants excel·lents en grau i postgrau i 
d’incentivació de l’alt rendiment acadèmic. 

• Estudi del reconeixement de la col·laboració de l’alumnat en programes universitaris 
habituals (jornades d’acollida, portes obertes, programa de tutorització, etc.).  

• Potenciar la mobilitat de l’alumnat en programes d’intercanvi, així com la 
realització de pràctiques en empreses en altres països. 

 

Dinamització estudiantil 

• Es promourà la creació d’un consell d’associacions per a impulsar la presència de 
les associacions al campus.  

• Reforçar la presència associativa al campus mitjançant la realització d’un programa 
al Vox-Uji Ràdio.  

• Reconèixer la tasca de les associacions que destaquen per la qualitat de les seues 
activitats i impulsar les iniciatives de l’estudiantat que promouen la participació, la 
col·laboració i el treball en equip, i que es concreten en projectes viables 
tècnicament. 

 

Ocupació 

• Disseny d’una enquesta en línia per als estudis de l’observatori ocupacional. 

• Publicació en CD de l’«E-guia d’orientació professional per a universitaris,  
Preocupa’t», per a entregar-la a tot l’alumnat dels últims cursos. 

• Dins del nou marc general Life Long Learning s’iniciarà el programa Erasmus-
pràctiques per a la mobilitat de l’alumnat prenent com a base l’experiència adquirida 
en el programa  

• Desenvolupar accions per a fomentar la participació dels nostres titulats en els 
processos de seguiment i obtenció de dades que ens permeten analitzar trajectòries 
d’ocupació i altres aspectes rellevants per als nostres estudiants del mercat laboral. 

 

Personal docent i investigador i d’administració i serveis 
 

• Posar en marxa el nou pla de formació del professorat aprovat per als cursos 
2007/08-2009/10, potenciant la formació sota demanda i un major suport i 
reconeixement de les accions promogudes per departaments i centres/facultats.  

• Finalitzada la vigència del quart pla de formació del PAS, es proposa la negociació 
del nou pla de formació del PAS (3 anys), amb l’objectiu d’assolir les metes 
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organitzacionals, afavorir l’adaptació als canvis i innovacions, i potenciar el 
desenvolupament professional del PAS. 

• Elaborar un programa de millora de les condicions laborals de professorat associat a 
temps parcial.  

• Impulsar la negociació del conveni laboral amb la Conselleria. 

• Desenvolupar l’estatut bàsic del personal, tant docent i investigador com 
d’administració i serveis, en quant els desenvolupaments normatius estatals i/o 
autonòmic ho permetan.  

• Elaborar un programa d’incentivació dels TEU per a promocionar a TU dins de les 
possibilitats que contempla la LOMLOU. 

• Dotar figures de PDI a temps complet per a passar del 95% al 100% en la cobertura 
dels crèdits de les titulacions de grau. 

• Adaptació del document de carrera docent al nou marc legislatiu. 

• Facilitació de la transició de les figures contractuals i funcionarials al nou marc 
legislatiu. 

• Millora dels actuals sistemes d’incentius del PDI, després de concloure les 
negociacions amb la Conselleria. 

• Disseny del trànsit, voluntari però incentivat, del professorat a temps parcial de 
contractes administratius a laborals. 

• Potenciació de la mobilitat del personal d’administració i serveis (Mobility 
Programme) amb universitats estrangeres. 

Benestar social 

• Elaborar un pla d’incentivació a la jubilació voluntària de PAS i PDI. 

• Elaborar un pla d’igualtat de gènere a la Universitat Jaume I, en col·laboració amb 
la Fundació Isonomia. 

• Estudiar la possibilitat de donar cobertura sanitària suplementària a la Seguretat 
Social per a determinats supòsits al personal que no està acollit a MUFACE. 

• Posar en funcionament l’escola infantil de l’UJI. 

• Desenvolupar un estudi de viabilitat del «centre de dia» de l’UJI. 

• Realitzar un «estudi de la salut de l’UJI» que tractaria de posar de manifest (de 
forma sistematitzada) els hàbits directament relacionats amb la salut dels tres 
col·lectius diferenciats. 

• Ampliació de les dotacions del Centre Sanitari i del camp d’anàlisi de les revisions 
mèdiques anuals. 

Relacions internacionals 

• Incrementar les relacions amb universitats llatinoamericanes per tal de consolidar el 
programa d’ajudes adreçades a l’estudiantat llatinoamericà que cursa estudis de 
màster en la nostra universitat 
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• Iniciar programes virtuals dels màsters impartits a l’UJI i adreçats a possibles  
xarxes d’universitats d’Amèrica Llatina 

• Potenciar els diversos programes d’acollida adreçats a l’estudiantat que ve a l’UJI 
dins de programes d’intercanvi internacional. 

• Incrementar les relacions amb universitats d’Àsia i Oceania 

• Consolidar el programa de mobilitat del personal d’administració i serveis. 

• Crear un programa propi de mobilitat del PDI. 

• Elaborar una normativa marc per a gestionar nous programes de mobilitat i 
intercanvi dels màsters universitaris 

• Impulsar accions adreçades a facilitar el coneixement de l’anglès i el seu ús en la 
docència i en la mobilitat de tota la comunitat universitària. 

• Millorar la informació a l’estudiantat estranger i al nostre estudiantat d’intercanvi en 
altres universitats estrangeres mitjançant la creació de la «Guia per a l’estudiant 
d’intercanvi». 

 

Política lingüística 

• Realització d’una enquesta d’actituds lingüístiques, coneixement i ús del valencià 
del personal (PDI i PAS) i de l’estudiantat de la Universitat. 

• Aprovació i desenvolupament del II Pla de política lingüística amb objectius definits 
en normalització lingüística, en potenciació del coneixement i en ús de la llengua per 
part de tota la comunitat universitària, en extensió universitària en llengua i cultura 
pròpies i en l’impuls del multilingüisme. 

• Consolidar la formació en llengües dins del model educatiu de la Universitat, donant 
resposta a les necessitats docents de l’estudiantat i del professorat.  

• Participació, conjuntament amb les universitats valencianes, en l’edició i traducció 
al valencià d’obres de referència per a la docència 

 

5. Àmbit d’implicació amb l’exterior 
Activitats socioculturals i d’extensió universitària 

• Elaborar un projecte artístic per al paranimf, que ha de convertir-se en un gran 
centre cultural de la Universitat. 

• Mantenir una programació estable d’exposicions en la Llotja del Cànem i millorar el 
coneixement que es té del nou espai cultural en la ciutat: d’una banda, intentar 
consolidar l’alt nivell artístic de les exposicions i, d’una altra, crear un espai per a 
les propostes expositives vinculades a l’ambit audiovisual. 

• Continuar la línia expositiva pròpia de la Galeria Octubre i fomentar una via de 
col·laboracions amb les universitats valencianes que dinamitzen al màxim aquest 
espai expositiu. 

• Desenvolupar un programa d’actes culturals amb motiu de la celebració del 800 
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aniversari del naixement de Jaume I. 

• Planificació de la demanda en la formació de les aules de música, teatre, cine, vídeo 
i fotografia. 

• Dins del Programa d’Extensió Universitària, col·laborar en la implantació de 
l’Agenda 21 de la Cultura en tres municipis (Sant Mateu, La Serra d’Engalceran i 
Vilanova d’Alcolea). 

• Potenciació de les activitats esportives amb la licitació de la piscina coberta i la zona 
d’esport a l’aire lliure, així com la realització de campionats d’Espanya universitaris 
a l’UJI de distints esports. 

 

Comunicació 

• Establir un Seminari permanent d’orientadors i orientadores que permeta un major 
coneixement de la nostra universitat i que els convertisca en mitjà de transmissió de 
l’UJI. 

• Elaboració de l’informe de responsabilitat social corporativa de l’UJI. 

• Desenvolupament d’un programa de promoció específic del postgrau a l’estranger, 
especialment a Amèrica llatina. 

• Creació d’un canal específic dedicat a l’empresa en el portal de l’UJI, en el qual es 
canalitze informació sobre pràctiques, ocupació, investigació, docència 
personalitzada, etc. 

• Reestructuració del multiportal web de l’UJI per tal d’oferir més informació a tots 
els usuaris, alhora que aquesta siga més visible i accessible. 

• Contribució a la internacionalització de la Universitat, des del compromís específic 
amb la llengua pròpia, amb el desenvolupament progressiu del portal web trilingüe. 

• Potenciació de les publicacions en format obert dins del compromís amb la 
Declaració de Berlín. 

• Posada en marxa d’una seu del programa Campus Obert a la comarca del Camp de 
Morvedre. 

• Reestructuració del servidor de vídeo corporatiu amb nous formats de transmissió i 
inici de l’emissió en proves de televisió per Internet. 

• Creació d’una agenda de previsions informatives per a evitar els problemes derivats 
de la confluència en el temps de diverses activitats d’interés públic. 

 

Cooperació al desenvolupament i solidaritat 
• Difusió i aplicació del Codi de Conducta per a la Cooperació Universitària al 

Desenvolupament.  
• Impulsar la sensibilització i la participació de la comunitat universitària en temes de 

solidaritat, pau i cooperació, facilitant una informació més accessible. 
• En col·laboració amb altres serveis de la universitat i els centres informar i impulsar 

el comerç just al si de la comunitat universitària. 
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• Continuar desenvolupant el procés de sensibilització en temes de pau, transformació 
pacífica de conflictes i desenvolupament en instituts de secundària, col·legis 
d’educació primària i infantil, l’Escola Oficial d’Idiomes i altres entitats dels pobles 
de l’entorn. 

• Reforçar les activitats de codesenvolupament, per tal d’afavorir amb les accions 
iniciades un impacte als països d’origen dels nostres estudiants que realment puguen 
aportar els seus coneixements al desenvolupament del seu entorn. 

• Consolidar de les relacions de l’UJI amb Universitats i entitats de països empobrits 
o amb conflictes específics, com ara la Universitat Haifa d’Israel i una altra 
universitat de Palestina. 

• Continuar i enfortir les accions de cooperació amb Nicaragua i Cuba, mitjançant el 
seguiment i avaluació dels projectes actuals, així com la incorporació efectiva de 
l’UJI a la Xarxa «Yo sí puedo» i la contribució a l’eradicació de l’analfabetisme a 
Nicaragua. 

• Informar, sensibilitzar i formar respecte a les causes i situacions de conflicte, per a 
contribuir a fomentar actituds i accions solidàries, com ja es duu a terme amb el 
poble saharià. 

• Continuar avançant en la consolidació dels programes de solidaritat, cooperació i 
pau, afavorint sempre que siga possible les sinergies amb institucions externes a la 
universitat 

• Posada en marxa d’iniciatives que afavorisquen l’estudi de les situacions de 
vulnerabilitat social, especialment de les persones nouvingudes. 

• Impulsar la transferència i coordinació amb altres universitats i ONG en matèria 
d’ajuda humanitària i emergències  

• Impulsar el  projecte El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz 
d’acord amb el contingut del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers 
Exteriors i Cooperació i la Universitat Jaume I, signat a l’octubre del 2007. 

• Creació de l’Institut Interuniversitari Desenvolupament Social i Pau entre la Càtedra 
UNESCO de Filosofia per a la Pau de l’UJI i el recentment creat institut amb aquest 
nom a la Universitat d’Alacant. 

• Continuar amb el compromís d’oferir una formació superior en cooperació al 
desenvolupament i pau, que incorpore el perfil internacional dels estudiants 
mitjançant el desenvolupament del pràcticum internacional en cooperació al 
desenvolupament i pau a l’UJI. 

 

6. Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
• Adaptació dels Estatuts de la Universitat Jaume I a la nova normativa de 

desenvolupament de la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica 
d’Universitats (LOMLOU), centrant-se en la modificació d’aquells articles 
directament afectats per la LOMLOU o els seus decrets de desenvolupament. 

 
Planificació estratègica 

• Aprovació d’un nou sistema de direcció estratègica (SDE) que tinga en compte els 
canvis ocorreguts en l’entorn i les perspectives de futur, així com tot l’aprenentatge i 
desenvolupament de capacitats acumulat a l’UJI durant els anys transcorreguts des 
de l’aprovació de l’actual sistema. 
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• Modificació de la metodologia i del conjunt d’indicadors que s’apliquen a centres, 
departaments i serveis per a ajustar-los al nou SDE així com signatura dels nous 
documents de concert per al bienni 2008-2009 en centres i departaments i revisió i 
millora del procés de desenvolupament en els serveis. 

• Auditoria externa de la memòria segons el model EFQM (European Foundation for 
Quality Management). Una vegada finalitzada la redacció de la memòria EFQM i 
l’autoavaluació interna se sotmetrà al seu procés d’auditoria externa. 

 

Gestió econòmica 

• Participació en el grup de treball per a l’elaboració d’un nou pla plurianual de 
finançament de les universitats públiques valencianes que satisfaça les necessitats 
financeres i que considere les peculiaritats de l’UJI. 

• Revisió del document de criteris de distribució de pressupost entre departaments per 
a actualitzar-lo amb els canvis que s’han produït des de la seua aprovació. 

 

Tecnologies de la informació i la comunicació 

• Aprovació d’una normativa per la qual es regule la utilització de tècniques 
d’administració electrònica a la Universitat Jaume I, adaptada a la nova Llei 
d’administració electrònica, que permeta continuar creixent en aquest àmbit. 

• Desenvolupament del sistema de planificació i gestió tecnològica a l’efecte de 
compatibilitzar la demanda de servei creixent en relació amb les tecnologies de la 
informació i la comunicació amb els recursos humans disponibles i garantir un 
creixement i manteniment del nivell de servei adequats. 

• Creació d’un servei de descàrrega de vídeos de l’UJI des del qual es puguen obtenir 
vídeos de conferències, jornades i activitats d’interès realitzades a l’UJI i aprovació 
d’un programa que permeta la gravació en vídeo d’aquestes activitats. 

• Elaboració d’un projecte pilot que permeta definir les noves necessitats multimèdia 
de les aules i seminaris i altres espais i incorporar nous components com ara càmera 
de vídeo, pissarra electrònica i sistemes de videoconferència.  

• Actualització de l’entorn col·laboratiu (gestió documental, notificació 
d’esdeveniments, agenda, planificació de reunions) que permetrà una millora en la 
coordinació del treball en grup en els diversos àmbits d’activitat de la universitat 
(docència, investigació i gestió). 

• Projecte pilot per a la creació del dossier electrònic de l’UJI com a eina personal que 
permetrà la gestió de recursos curriculars electrònics als membres de la comunitat 
universitària.   

 
Aquest programa de govern recull un intens i ampli pla de treball que es completa amb 
la multitud d’accions que es troben consolidades any rere any en els diversos àmbits. És 
la constatació que la Universitat Jaume I es fa dia a dia, que la nostra comunitat 
universitària està compromesa amb el progrés, amb la millora contínua, amb la 
transformació de la realitat que farà que a l’UJI se la reconega d’acord amb la visió 
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continguda en el pla estratègic: ser una universitat de referència, amb identitat pròpia, 
emprenedora, creativa i compromesa en la construcció i el progrés de la societat a què 
serveix. Però, per a desenvolupar aquest programa de govern, amb l’enriquiment dels 
suggeriments que hi podeu fer, necessitem no sols el compromís del treball de l’Equip 
rectoral, que el teniu, sinó també necessitem el vostre suport en aquest claustre i la 
col·laboració de tota la comunitat universitària, perquè la Universitat som tots i totes 
amb el nostre quefer diari. 

 


