
L'UJI participa junt amb les universitats de Múrcia i Granada en un projecte 
pilot d'adaptació a l'entorn universitari del Marco de Referència d'Innovació 
 
 

Les Universitats Jaume I de Castelló, 
Múrcia i Granada han desenvolupat 
conjuntament un projecte pilot per a 
adaptar a l'entorn universitari el Marco de 
Referència d'Innovació proposat pel Club 
de Excelencia en Gestión i Cotec, així com 
la ferramenta metodològica 
d'autodiagnòstic. 
Les tres universitats van celebrar a 
principis del mes de juliol una jornada de 
formació, a través de videoconferència, 
sobre el marc i l'eina per a preparar el 
treball   de   les    comissions    d'avaluació.

La universitat pública de Castelló ha sigut la primera a provar l'eina d'autodiagnòstic, un qüestionari 
ja utilitzat en empreses del sector privat, amb resultats favorables, encara que es perfilaran encara 
més per a adaptar-ho als usuaris del sector públic. La prova ha comptat amb la participació de dues 
llicenciatàries del Club de Excelencia en Gestión, Pilar Cibeau i Ana Roldán, com a coordinadores de 
l'avaluació i d'observadors de la Universitat de Múrcia. 

El Marc de Referència d'Innovació permet a les organitzacions mesurar l'estat de la seua capacitat 
innovadora i comparar-ho amb el d'altres en el mercat, per a identificar les desviacions existents i 
posar en marxa un pla encaminat a incrementar la dita capacitat. 

Està compost per quatre criteris bàsics per a l'organització: els tres primers són seqüencials i responen 
cronològicament a la planificació, execució i al mesurament dels resultats, i un transversal, que inclou 
l'exploració contínua de l'entorn, tant d'intern com extern, per a identificar totes les oportunitats a 
l'abast de l'organització. 
La comissió de l'UJI està formada per Miguel Ángel Moliner, vicerector de Planificació Estratègica i 
Qualitat; Andrés Marzal, vicerector de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies; Mª Ángeles 
Ruipérez, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials; Ismael Rodrigo, cap de l'Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic; José Pascual Gumbau, cap del Gabinet 
de Planificació i Prospectiva Tecnològica; Gabriel Martínez, vicegerent; Mª José Oltra, directora 
acadèmica de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat; Marisa Flor, professora del 
Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting; José Ramón Segarra, tècnic superior de 
Qualitat i Miguel Ángel Fortea, tècnic superior de Suport Educatiu. 
 


