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Introducció 
 
En aquestes línies de govern per a 2003 s’esbossen els principals reptes que es pretenen 
dur endavant, però cal advertir que es recullen prioritariament aquelles iniciatives noves 
que contribuiran en major o menor mesura a transformar la Universitat, i no es fa 
esment explícit de la majoria d’accions que es van incorporant any rere any, 
consolidant-se com a activitat de la Universitat de període anual. 
 
El pròxim any desenvoluparem la nostra activitat en un entorn canviat que encara no 
està completament definit. D’una banda, sofrirem el desenvolupament de la LOU que es 
durà endavant mitjançant decrets d’àmbit estatal, “la música” d’algun dels quals ha 
començat a escoltar-se i no sembla que sone bé; per una altra banda, se’ns vindrà 
damunt la Llei de consells socials en l’àmbit autonòmic, i finalment hem de 
desenvolupar la nostra adaptació interna a aquests canvis mitjançant la reforma dels 
Estatuts i de les normatives internes afectades per aquests canvis externs. Per expressar-
ho d’alguna manera, no navegarem en aigües tranquil·les i això és raó de més perquè 
concentrem les nostres energies col·lectives en els temes importants. 
 
Les línies de govern que es presenten tenen molt en compte el referent universitari 
europeu, tant de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior com l’Espai Europeu 
d’Investigació, que s’estan construint, i en els quals el nostre país està molt endarrerit. 
Així, entre d’altres, s’incorporen accions relacionades amb el procés d’harmonització 
europeu, cooperació universitària, dobles diplomes i titulacions pròpies i també un 
suport a una major estructura en els grups d’investigació. 
 
Serà un any en què hauríem de desenvolupar la coordinació entre les universitats per a 
molts temes: la selecció de l’estudiantat entrant per evitar els efectes perversos que pot 
induir la LOU, la negociació d’un model de finançament ordinari que contemple les 
particularitats de cada universitat i que responga a un veritable model de costos, la 
definició del tan anhelat mapa de titulacions, la reivindicació d’un tercer pla 
d’inversions, etc. En molts d’aquests temes necessitarem cooperar i competir; per això 
cal mantindre unes bones relacions i una visió global comuna del sistema universitari 
valencià. 
 
A continuació, es detallen els compromisos de les línies de govern, que donen 
continuïtat a tota l’activitat que es desenvolupa i que pretenen accentuar el perfil de la 
nostra Universitat com una universitat  
 

• autònoma, governable i amb una bona gestió 
• oberta i emprenedora, que reacciona i dóna resposta immediata a les 

necessitats 
• que aprèn i evoluciona 
• que promociona la qualitat i l’excel·lència 
• que fomenta la creativitat i la iniciativa 
• que defensa i promou els valors democràtics i fomenta la participació 
• que és solidària, tolerant i respecta la diversitat  
• que impulsa la normalització lingüística i el multilingüisme 
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Àmbit de millora educativa 
 
• Aprovar el model educatiu de l’UJI, després d’un procés de discussió en els òrgans 

de govern, inclòs aquest Claustre. 
• Afavorir, mitjançant l’estil UJI, l’ensenyament complementari que potencie la 

formació integral de l’estudiantat i que també contribuïsca a una millor incorporació 
al mercat laboral. 

• Planificar amb la col·laboració dels centres una oferta de cursos convalidables per 
crèdits de lliure configuració que incidisquen en formació en problemes socials: 
igualtat de gènere, globalització, cooperació internacional, etc. 

• Engegar el programa de suport a les titulacions amb l’objectiu de millorar 
l’aprenentatge de l’estudiantat i augmentar el rendiment acadèmic. En aquest sentit, 
es potenciaran des de l’USE accions de coordinació docent, accions dirigides a 
incorporar les noves tecnologies en la docència i formació del professorat i accions 
que incidisquen en l’acció tutorial amb l’objectiu de donar resposta a necessitats 
específiques de l’estudiantat, que en molts casos són ara per ara desconegudes. 

• Desenvolupar el projecte pilot d’harmonització de les titulacions, principalment a 
través de les facultats i l’Escola, dins del marc aprovat recentment pel Consell 
Provisional de Govern. Al mateix temps que aquest projecte servirà per anar 
aprenent sobre el canvi en metodologies d’ensenyament i organització curricular que 
suposa l’harmonització europea, es programaran les II Jornades d’Harmonització de 
les Titulacions, que permeten sensibilitzar-nos i reflexionar sobre els canvis que 
hauríem d’escometre en els pròxims anys. 

• Realitzar una convocatòria anual per a dotació i renovació de material de pràctiques 
de laboratori. 

• Dotar aules TIC, i programar cursos de formació sobre la utilització d’aquests 
recursos. 

• Desenvolupar programes de cooperació acadèmica per a l’obtenció en alguna 
titulació d’un doble diploma entre l’UJI i una altra universitat europea de prestigi. 

• Ampliar l’àmbit de la certificació de qualitat a altres titulacions. 
• Desenvolupar un Pla de promoció i difusió de cursos de postgrau. 
• Apostarem per l’engegada d’alguna titulació pròpia, després de la recent aprovació 

pel Consell Provisional de Govern de les normes que les regulen. 
• En l’àmbit normatiu, desenvoluparem una normativa de compensació de 

qualificacions, la revisió de la normativa d’exàmens i de permanència i una nova 
normativa d’accés per a majors de 25 anys. 

• Per una altra banda, impulsarem un conjunt d’accions per a la millora de 
l’organització i la gestió de la docència, a partir de l’experiència del Servei de 
Docència i Estudiants, l’USE, el de Planificació i el Consell d’Estudiants, conjunt 
que abastarà temes de matrícula, POD, agenda acadèmica, etc. 

• Ampliar la nostra oferta educativa impulsant la incorporació d’alguna nova titulació 
homologada. 

• Desenvolupar en el CENT “L’UJI virtual” que, entre altres objectius, facilite la 
realització de fases no necessàriament presencials del procés 
ensenyament/aprenentatge. 
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Àmbit d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació 
 
• Potenciar la dotació de personal de suport als grups d’investigació, coordinant-la 

amb la política d’inici de la carrera docent i les convocatòries externes que 
exigeixen cofinançament. 

• Fomentar la cooperació estable amb universitats de prestigi que permeten mobilitat 
del PDI. 

• Establir un programa de suport i promoció de doctorat de qualitat amb avaluació 
dels programes. 

• Crear una Agència d’Estudis Territorials interna, que, a més de possibilitar la 
vertebració de grups d’investigació interdisciplinaris, puga analitzar temàtiques 
relacionades amb problemàtiques socials, mediambientals o vinculades amb la 
planificació i ordenació de recursos territorials, en aquells temes que no s’haja optat 
per desenvolupar-lo amb estructures externes. 

• Continuar la política iniciada aquest curs de dotar d’una estructura organitzativa i de 
coordinació a alguns grups d’investigació mitjançant unitats associades al CSIC, 
institut d’investigació, o altres fórmules que puguen desenvolupar-se a partir dels 
Estatuts. 

• Potenciar prestació de serveis i la contractació d’investigació i assistència amb 
empreses i institucions, així com fomentar la transferència de tecnologia i el suport a 
la innovació, reforçant la Xarxa de Serveis i el SECIC. 

• Desenvolupar el programa de dotació i renovació d’instrumentació científica 
cofinançat amb fons FEDER 

• Millorar l’accés a publicacions científiques electròniques i a altres serveis de 
documentació científica per mitjà de les noves tecnologies. Potenciar l’adhesió a 
catàlegs col· lectius que permeten ampliar el nombre de revistes i, sobretot, de bases 
de dades que puga consultar directament el nostre personal. 

• Establir mecanismes per a la difusió de l’activitat i de l’oferta investigadora cap a 
l’entorn socioeconòmic. 

 
Àmbit de desenvolupament del campus 
 
Un objectiu d’aquest Equip durant aquesta legislatura és donar un fort impuls a la 
construcció del campus, i si aquest any s’ha conclòs i posat en funcionament l’Àgora, 
l’edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el Poliesportiu cobert i la 
Residència universitària, per al pròxim es mantindrà aquest ritme. Així, aquest mes 
s’adjudicaran 3 importants obres que es realitzaran al llarg del 2003: 

• Edifici del Consell Social, postgrau i formació contínua. 
• Desenvolupament del jardí central. 
• Ampliació de l’edifici de Biblioteca. 
 
I actualment s’està treballant en els projectes d’execució de quatre edificis, que 
s’adjudicaran i començaran les obres al llarg del 2003: 
• Paranimf, 
• 2 edificis de serveis d’investigació. 
• Ampliació de l’edifici departamental de l’àmbit economicoempresarial. 
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• Zona de raquetes (reorganitzant la parcel·la en què estava situat el Servei d’Esports 

fins aquest curs): Frontó, tennis, pàdel, esquaix, etc. 
 

A més, continuarem adquirint terreny per a l’ampliació del campus, iniciant expedients 
d’expropiació quan calga, i treballant en la urbanització que permetrà disposar d’un 
accés al campus per l’oest i la construcció de les instal·lacions esportives a l’aire lliure, 
del nucli de les quals es començarà a redactar el projecte d’execució seguint el Pla 
director d’infraestructures esportives aprovat el passat curs per la Junta de Govern. 

 
Àmbit d’accions relacionades directament amb els col·lectius 
universitaris 
 
Totes de les propostes considerades en la resta d’apartats tenen repercussió sobre els 
col·lectius universitaris, per la qual cosa aquest apartat no pot considerar-se que cobrisca 
la seua totalitat, sinó aquelles que estan més directament relacionades amb el personal 
que amb la docència, la investigació o l’activitat cultural amb projecció externa. Un 
conjunt de propostes són específiques per a l’estudiantat o per al personal, i unes altres 
que ens afecten a tots com són: 
• Potenciar les activitats esportives a realitzar en el nou pavelló cobert i fora d’ell, 

amb la incorporació de nous esports com per exemple piragüisme i vela lleugera. 
Durant tot el curs es desenvoluparà el cicle d’inauguració del pavelló, amb activitats 
de caràcter cultural vinculades a l’esport (cinema, conferències, etc.). 

• Ampliar considerablement l’oferta de serveis a l’Àgora. 
• Potenciar l’ús de TIC per a la simplificació de tràmits de tot tipus a través de la 

xarxa. 
• Avaluar els serveis que presta la Universitat, i establir processos de millora 

contínua. 
• Avaluar el passat Pla de política lingüística i elaborar un Pla plurianual de qualitat 

lingüística, en les dues vessants bàsiques de la normalització i l’impuls al 
multilingüisme per a respondre a una societat plurilingüe. 

 
Estudiantat 
• Desenvolupar a través de l’USE un programa d’informació i assessorament a 

l’estudiantat. 
• Afavorir l’orientació i assessorament als estudiants de nou accés mitjançant la 

realització de projectes pilot de tutorització personalitzada i la coordinació amb 
altres nivells educatius, especialment amb els centres de secundària. En aquest 
sentit, es portarà a terme el projecte pilot de creació de materials docents destinat a 
facilitar el trànsit de l’educació secundària a la universitat. 

• Incentivar la participació estudiantil, fomentant la figura del delegat/ada de curs i 
dotant el Consell d’Estudiants dels instruments necessaris per a participar en la 
millora de la docència i els estudis. 

• Millorar els canals de transmissió de la informació dels programes d’intercanvi a 
l’estudiantat eixint i entrant, amb l’elaboració d’una guia resum, fòrums de discussió 
a través d’internet entre professorat i estudiantat implicat, canalització d’informació 
a través de l’estructura de representació estudiantil, etc. 
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• Desenvolupament d’un projecte de millora en la integració dels estudiants entrants: 

programa especial d’acollida que abastarà activitats acadèmiques, socials i culturals 
implicant diferents col·lectius (estudiantat, PDI, PAS, estudiants de la Universitat de 
Majors, representants acadèmics, organitzacions estudiantils, etc.). 

• Desenvolupar l’avaluació del grau de satisfacció dels estudiants participants en els 
programes d’intercanvi (entrants i eixints). 

• Iniciar “Summer Programs” amb altres universitats espanyoles, organitzant en època 
estival diferents cursos per a estudiantat estranger, que provindran principalment 
d’universitats amb les quals es tenen acords d’intercanvi. 

• Fomentar la inserció professional, sol·licitant accions d’orientació a l’ocupació al 
SERVEF, engegant un observatori ocupacional, realitzant la FOCU 2003 (Fira 
d’Ocupació) i elaborant una guia d’orientació professional per a l’estudiantat i 
titulats de l’UJI (guia d’orientació per a la recerca d’ocupació en titulacions de la 
nostra Universitat adreçada al nostre entorn socioeconòmic, amb adreces de 
contactes que faciliten la inserció professional).  

• Desenvolupar una programació anual de beques de col·laboració dirigides a 
l’estudiantat, i facilitar al màxim la seua publicitat. 

 
Personal docent i investigador i d’administració i serveis 
• Elaborar un nou document de carrera docent que considere de manera especial 

l’etapa transitòria a la LOU per al professorat actualment contractat. 
• Desenvolupar el Programa de formació del professorat amb una vigència de 3 anys, 

recentment aprovat en el Consell Provisional de Govern. 
• Desenvolupar, a través del Servei de Llengües i Terminologia, un programa 

específic d’incentivació del professorat per a impartir la docència en valencià, amb 
la realització d’unes jornades per a debatre problemes i per a avaluar el que s’ha fet 
fins ara. 

• Elaborar i desenvolupar un pla plurianual de formació del PAS, que està en avançat 
estat de negociació. 

• Realitzar un estudi sobre la creació d’una guarderia-ludoteca en el campus. 
• Ampliar l’escola d’estiu dels xiquets i xiquetes de l’UJI, incrementant el nombre de 

places i estudiant perllongar-la a per a incorporar l’edat de 12-14 anys. 
• Estudiar la viabilitat de concertar un pla de pensions a l’UJI. 
 
Àmbit d’implicació amb l’exterior 
 
Activitats culturals i d’extensió universitària 
• Després de la inauguració aquest mes de desembre del nou espai en què se situarà la 

Galeria Octubre, se’n definiran els usos i la programació d’un cicle complet 
d’exposició per al 2003, i es nomenarà una direcció per a la Galeria. 

• Dotar d’una nova ubicació l’Aula de Teatre Carles Pons, per permetre una 
programació d’activitats (interna i externa) més àmplia que puga acollir els cent 
estudiants i estudiantes als quals s’ha arribat enguany. 

• Crear dues seccions dins de la Setmana de Vídeo Amateur, fruit de la creixent 
acollida del projecte. La projecció dels curts, per primera vegada, es farà al carrer. 

• Transformar l’exposició de Gran Format de fotografia en concurs nacional de 
fotografia. 
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• Promoure la reunió dels tècnics culturals de la zona urbana i coordinar-ne les 

activitats. 
• Editar un catàleg de serveis i productes culturals del SASC, que reculla tota la 

producció. 
• Obrir una línia de formació especialitzada de desenvolupament rural per a tècnics i 

agents socials. 
 
Comunicació  
• Consolidar i desenvolupar el Pla d’imatge i comunicació, desenvolupant línies com 

la política de patrocini i el programa de foment de la cultura corporativa. Establir 
una cartera de projectes patrocinables. 

• Elaborar i implantar un pla de comunicació interna que definisca, per a cada tipus 
d’informació, els públics als quals ha d’arribar i els canals de comunicació més 
adequats per a superar l’actual dèficit existent. 

• Estudiar la viabilitat d’implantar un canal de ràdio universitària. 
• Coordinar dins del Grup Compostel·la la difusió per televisió d’activitats 

universitàries. 
 
Cooperació al desenvolupament i solidaritat 
• Posar en marxa l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 
• Desenvolupar el projecte TELDE (teleeducació per al desenvolupament), en 

col·laboració amb la resta d’universitats públiques valencianes. En una primera fase 
s’emetran continguts formatius sobre cooperació al desenvolupament a deu 
universitats d’Amèrica Central i Amèrica del Sud. 

• Elaborar un espai de recursos que recopile i sistematitze els recursos humans i 
materials de la Universitat Jaume I per a la cooperació al desenvolupament i la 
solidaritat (línies d’investigació a l’UJI, documentació especialitzada, entitats 
col·laboradores, etc.). 

• Establir una Xarxa Universitària per a desenvolupar un programa de formació 
d’agents de desenvolupament local a Xile. 

• Elaborar un programa de voluntariat europeu que prepare personal voluntari per a 
organismes internacionals i programa d’acollida de voluntariat, amb finançament de 
la Unió Europea. 

 
Àmbit d’organització i gestió de la Universitat 
 
• Desenvolupar la coordinació del Pla estratègic a nivell dels vicerectorats més 

directament implicats amb la resta d’òrgans que han desenvolupat la seua 
planificació estratègica. 

• Impulsar la cultura de gestió de la qualitat a tots els nivells, que es veurà enfortida 
amb el recentment creat Servei de Promoció i Avaluació de la Qualitat. 

• Impulsar la millora dels sistemes de gestió, potenciar accions orientades a facilitar la 
direcció per processos, a millorar els sistemes d’informació i a desenvolupar noves 
utilitats informàtiques incrementant el catàleg de serveis i-UJier@ integrats en el 
portal de l’UJI. 
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• Després d’avaluar el projecte pilot de comptabilitat analítica, aplicar el model i 

desenvolupar la corresponent aplicació informàtica. 
• Potenciar el treball cooperatiu de les direccions de servei, i en cada servei estendre 

hàbits de treball que propicien la informació i participació dels seus membres, i 
desenvolupar reglaments de funcionament intern quan s’estime necessari. 

• Tendir a una descentralització d’alguns aspectes de la gestió dels centres, i establir 
mecanismes de coordinació entre ells i amb els vicerectorats corresponents. 

 
El programa de govern exposat, en el qual s’inclouen, encara que no hagen estat 
esmentades, les accions que en els diversos àmbits es troben consolidades anualment, 
resulta a la meua manera de veure ambiciós i està d’acord amb el inconformisme de la 
nostra comunitat universitària pel que fa a les ganes de progressar, de no 
contemporitzar, d’estar immersos en un procés de millora permanent encara que la 
situació actual puga resultar globalment satisfactòria. Aquest programa de govern, amb 
l’enriquiment dels suggeriments que pugueu fer-li, podrà desenvolupar-se si compta 
amb el vostre suport i amb la col·laboració de la comunitat universitària. 
 


