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El present document recull els resultats i reflexions entorn al desenvolupament dels programes que conformen el 

Model Educatiu de la Universitat Jaume I en les seues tres etapes: la preuniversitària, la universitària i la 

postuniversitària durant el curs acadèmic 2016-17. 

 

1. ETAPA PREUNIVERSITÀRIA 
 

INFORMACIÓ A L’ESTUDIANTAT 

1.1. Pla d’orientació i informació a l’estudiantat per a la transició a la universitat 

 

1.1.1 Programa d’informació al futur estudiantat 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, durant el curs 2016-17 s’ha editat la tercera edició del catàleg d’accions per a 

secundària i primària amb l’objectiu d’acostar les propostes acadèmiques, esportives i culturals als centres i al seu 

estudiantat. 

Així mateix, s’ha realitzat l’actualització i el manteniment de la pàgina web de transició secundària-UJI: 

http://www.secundaria.uji.es, la pàgina per a majors de 25 anys http://www.25.uji.es, per a majors de 40 anys 

http://www.40.uji.es i per a majors de 45 anys http://www.45.uji.es. 

S’ha col·laborat amb el Servei de Comunicació i Publicacions en el web d’informació per al futur estudiantat 

www.futurs.uji.es. 

1.1.2 Programa de visites a la Universitat Jaume I 

Durant el curs acadèmic 2016-17, en el Programa de visites escolars sota demanda del centre visitant, van participar 

1.802 estudiants (dels quals 434 eren d’educació infantil, 292 d’educació primària, 663 d’ESO i 275 de batxillerat i 

138 d’altres nivells). 

Els dies 7, 15 i 21 de febrer de 2017 s’ha organitzat la XXVI edició de les Jornades de Portes Obertes, dirigides 

als centres d’ensenyament secundari. El nombre de centres participants ha sigut de 58 i l’estudiantat assistent de 

2.780 (pertanyents a les províncies de Castelló, València, Alacant, Tarragona, Conca, Albacete i també de 

l’estranger, concretament de París (França)). La valoració d’aquesta activitat va donar un índex de satisfacció 

general de 4,31 sobre 5. 

Es va organitzar, el 7 d’abril de 2017, la II Jornada de Portes Obertes: en família a l’UJI. La Universitat Jaume 

I va obrir les seues portes a tots els pares, mares i estudiantat de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de 

grau superior (CFGS) per a gaudir d’una vesprada d’informació i orientació acadèmica universitària. Un total de 470 

persones procedents de 9 províncies: Castelló, València, Alacant, Tarragona, Lleida, Terol, Càceres, Illes Balears i 

Las Palmas. La valoració ha sigut de 4,44 (escala d’1 a 5). 

1.1.3 Programa de promoció de l’alumnat d’alt rendiment 

El programa Sóc Olímpic, en el qual participen els finalistes de les Olimpíades que es matriculen en algun grau de 

l’oferta acadèmica de l’UJI, té com a objectiu aconseguir que l’estudiantat excel·lent de batxillerat opte per la nostra 

universitat. En el curs 2016-17 s’hi van incorporar onze estudiants, i ja són un total de 38 estudiants els que formen 

part d’aquest programa. 

http://www.secundaria.uji.es/
http://www.secundaria.uji.es/
http://www.25.uji.es/
http://www.25.uji.es/
http://www.40.uji.es/
http://www.40.uji.es/
http://www.45.uji.es/
http://www.futurs.uji.es/
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1.1.4 Programa d’incentivació de les vocacions científiques, tècniques i humanístiques 

Des del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I, aquest curs s’ha 

impulsat de forma institucional la setena edició d'un projecte referent a la realització de pràctiques dels diferents 

graus dirigides a l’estudiantat que està cursant ESO, 1r i 2n de batxillerat i/o últims cursos de cicles formatius de 

grau superior (GFGS). 

Aquesta acció, que es realitza a les instal·lacions de la Universitat, té com a objectiu donar a conèixer de 

primera mà els graus de l’UJI d’una forma pràctica i facilitar la presa de decisions del futur estudiantat universitari. 

En aquestes pràctiques han participat un total de 1.979 estudiants i s’han implicat 20 graus (la totalitat dels 

graus de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i de la Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques). 

1.1.5 Programa de relacions culturals i esportives 

El Servei d’Esports porta a terme els següents programes d’informació a l’estudiantat. 

 Realització de xarrades informatives als estudiants de secundària. 

 Visites guiades de les instal·lacions esportives. 

 Organització del Memorial Enrique Beltrán. 

 Facilitar l’accés dels estudiants a les activitats esportives, competicions, cursos de formació i instal·lacions. 

 Programa d’activitats, competicions internes i externes i cursos de formació esportiva. 

 Campus saludable. 

 Cursos d’orientació a la salut. 

Cal destacar, així mateix, que el Servei d’Esports ha continuat amb el programa de gestió de qualitat ISO. 

Certificació ISO 9001:2015. 

 

1.2. Pla de coordinació acadèmica amb departaments d’orientació centres educatius.  

1.2.1 Programa de coordinació amb els centres d’ensenyament secundari 

Al llarg del curs 2016-17 s’han organitzat dues Jornades d’Orientació. S’ha convocat una nova edició del concurs 

d’elaboració de materials d’orientació i s’han continuat realitzant les reunions de coordinació del grup universitat-

secundària. 

1.2.2 Programa de coordinació docent 

En el curs 2016-17 s'ha reconegut oficialment dotze grups d’innovació educativa (GIE) constituïts per professorat 

universitari i professorat de secundària i s’han organitzat, entre l'USE i el  CEFIRE de Castelló, fins a cinc jornades 

d’innovació educativa per a debatre i compartir experiències entre PDI i docents de secundària: Jornada d’Innovació 

i Èxit Escolar, Jornada sobre Avaluació Alternativa i Autèntica, FirUJIciència 2017, Jornada AICLE (docència en anglès) 

i la Jornada sobre la Innovació Educativa utilitzant TIC (Ujilliurex17). 
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1.2.3 Programa d’ambaixadors i ambaixadores UJI 

Xarxa nacional 

En el curs 2016-17, han participat 54 ambaixadors i ambaixadores, 44 dels quals entre les províncies de Castelló i 

València, i la resta en les províncies de Tarragona, Terol i Jaén. Han contactat amb 43 instituts d'educació secundària 

durant aquest curs acadèmic. 

Els ambaixadors han donat suport en fires realitzades en nou ciutats proporcionant orientació a joves i pares i 

mares de família que s'acostaven a l'estand per a demanar informació. 

En aquests cinc anys han passat per l'àrea nacional més de 180 persones i hem establit contacte amb més de 

120 instituts d'educació secundària en 12 províncies. En total, s’han realitzat 165 accions entre xarrades, reunions 

i suport en fires estudiantils. 

Xarxa internacional 

Durant el curs 2016-17, les xifres corresponents a la xarxa internacional han sigut de 112 ambaixadors actius, 85 

ambaixadors ixents i 27 ambaixadors entrants. A més, en el curs acadèmic 2016-17, els nostres ambaixadors i 

ambaixadores internacionals han visitat 96 universitats diferents en més de 30 països. 

De l'any 2012 a l'any 2017, un total de 320 persones han passat per l'àrea internacional i han visitat al voltant 

de 218 centres educatius i institucions a tot el món, 92 dels quals a Amèrica, 96 a Europa, 29 a Àsia, tres a Àfrica i 

tres a Oceania. 

En aquests anys, hem nomenat també dos ambaixadors honorífics, el Dr. Santiago Posteguillo en 2014 i el Dr. 

Juan Bautista Carda en 2016, com a reconeixement per haver realitzat una labor notable en la promoció del bon 

nom de la Universitat Jaume I més enllà del seu àmbit geogràfic. Aquestes persones han destacat per l'impacte 

social i mediàtic de les seues accions en diferents camps del saber, que han comportat un benefici important per a 

l’UJI com a institució. 

 

1.3. Pla de promoció internacional.  

 

Organització i desenvolupament de cursos a la carta (Study Abroad): 

 3 estudiants entrants de la Universitat de Shandong per a realitzar un curs acadèmic (2016-17). 

 17 estudiants, 1 professora i 1 personal administratiu de la Royal Roads University, Victoria, Canadà. Curs 

de 3 setmanes, març 2017. 

 19 estudiants i una professora de la Western Illinois University, de Chicago, 4 setmanes, abril 2017. 

 26 estudiants i 3 professors de la Universitat de Hubei, juliol 2017. 

Assistència a fires internacionals per a promocionar l’UJI: EAIE (Sevilla, setembre 2017). 

1.3.1. Programa de captació d’estudiantat internacional 

Les accions que s’han dut a terme han estat: 

 Actualització del web d’estudiants internacionals: http://www.uji.es/perfils/internacional/ . 

http://www.uji.es/perfils/internacional/
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 Elaboració de material promocional: fullets amb l’oferta acadèmica, guia internacional de la Universitat, 

guia específica per als alumnes internacionals, anuncis, material audiovisual, etc. (en castellà, valencià i 

anglès). 

 Accions de màrqueting (tradicional i en línia), anuncis en mitjans de comunicació. 

 Participació en les fires educatives més importants dels territoris assenyalats com a prioritaris per a 

promocionar la nostra oferta, especialment de màster i doctorat: Equador, Mèxic, Colòmbia i Xina (a més 

d’esdeveniments més singulars en diferents països a través de la representació dels ambaixadors 

internacionals). 

 Servei d'atenció al futur alumnat internacional de postgrau a través del correu: study@uji.es, skype i xarxes 

socials (per tal d'ajudar al potencial alumnat internacional a resoldre els seus dubtes administratius i/o 

pràctics). 

 

ACCÉS I INCORPORACIÓ A LA UNIVERSITAT 

1.4. Pla de suport a l’accés 

 

1.4.1 Programa d’orientació per a l’accés a la universitat als centres d’ensenyament 

En el curs 2016-17 el nombre total de xarrades als centres educatius que s’han realitzat dividides per modalitats, 

han estat: 

 57 xarrades UJI i accés (dues d'aquestes han estat dirigida a pares i mares). 

 4 xarrades temàtiques de titulació (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i 

Periodisme, Infermeria, Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària). 

 2 xarrades per a persones majors de 25 anys en centres de formació de persones adultes 

(CFPA). 

En definitiva, el total d’intervencions realitzades aquest curs acadèmic és de 63, i la satisfacció general ha estat de 

4,26 sobre 5. 

1.4.2 Programa de recursos per a l’accés 

S’ha actualitzat el document de les notes de tall i els quadres de ponderacions de l’UJI i de la Comunitat Valenciana 

en les dues llengües. 

1.4.3 Programa de suport durant les proves d’accés a la universitat 

Durant el curs 2016-17 en la selectivitat s’ha donat suport a un total de 47 estudiants al juny i 13 al juliol amb les 

necessitats especials següents: malalties cròniques, problemes auditius, Asperger, problemes visuals, trastorn 

d’ansietat i trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDA-H), dislèxia, disortografia i problemes motrius. 

S’han revisat els requisits d’accés a l’aula de necessitats especials per al pròxim curs. 

http://www.uji.es/serveis/use/base/udd/ 

1.4.4 Programa d’assessorament en orientació preuniversitària 

Durant el curs 2016-17 s’ha continuat amb l’atenció personalitzada, telefònica o presencial a les persones que 

sol·licitaven orientació universitària. S’han realitzat un total de 30 consultes. La majoria de les persones 

assessorades són estudiantat universitari (70%), la resta són estudiants de secundària, persones adultes que volen 

accedir a la universitat, alguns pares... 

Les temàtiques més freqüents d’aquestes consultes són: 

http://www.uji.es/serveis/use/base/udd/
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 Accés a la universitat, millora de nota de selectivitat, títols de grau. 

 Canvi de carrera. 

 Opcions per a continuar estudis, màsters, postgraus i cursos d’especialització i de formació 

continuada… 

1.5. Pla de suport a la incorporació 

 

1.5.1 Programa d’informació de les titulacions de la Universitat Jaume I als nous estudiants 

Al mes de maig de 2017 es va posar en funcionament el “nou LLEU”. Aprofitant aquest canvi es va decidir canviar 

la seua denominació per Sistema d’Informació Acadèmica (SIA), com a instrument d’informació per a l’estudiantat. 

1.5.2 Programa d’acollida 

S’ha creat el programa ACTUA a l’UJI que integra la Jornada d’Acollida amb la presentació del programa d’Acció 

Tutorial (PATU) en tots els graus de l’UJI. 

Es va realitzar els dies 8 i 9 de setembre i van participar un total de 1.650 estudiants nouvinguts. 

La satisfacció general amb l’activitat en una escala d’1 a 5 ha obtingut una puntuació de 4,41, la valoració 

de la Guia d’acollida entregada ha estat de 4,3 i el DVD 4,03. 

1.5.3 Progama de suport a  nous estudiants amb necessitats especials 

Al Programa d’atenció (www.pad.uji.es) a la diversitat es van incorporar 86 nous estudiants de grau durant el curs 

2016-17. 

En total es va treballar amb 594 estudiants de graus, màsters i doctorat i 1.348 professors d’aquests 

estudiants. Durant el curs 2016-17 es van fer 619 seguiments a estudiantat i es van tramitar 13.887 notificacions. 

UJI accessible 

El Programa d’atenció a la diversitat, per a facilitar l’accessibilitat a l’entorn acadèmic, durant el curs acadèmic 

2016-17 ha donat accés als espais de descans a 15 persones, a l’espai d’estudi adaptat a 1 i s’han realitzat 5 préstecs 

de productes (emissora FM, ordinadors, USB, etc.). 

Programa de suport a la mobilitat inclusiva 

El Programa d’atenció a la diversitat ofereix suport a estudiantat amb necessitats educatives especials que participa 

en programes de mobilitat nacional i internacional. Durant el curs 2016-17 s’ha treballat amb 4 estudiants amb 

necessitats educatives especials de l’UJI. 

Accions formatives sobre diversitat i discapacitat 

En el Programa d’atenció a la diversitat, dins del projecte INCLOU, durant el curs 2016-17 s’han realitzat cinc accions 

de sensibilització: Curs d’art dramàtic i discapacitat. XIII Jornades Tècniques sobre Discapacitat Auditiva; V Jornades 

Formatives sobre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H), i el Dia Internacional 

Asperger 

Hi han participat 289 persones i la valoració de les accions ha estat molt positiva: 4,32 sobre 5. 

 

http://www.pad.uji.es/
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2. ETAPA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 
 

2.1. Pla de garantia de qualitat 

 

2.1.1 Programa d’adequació de l’oferta formativa (oficial) a les necessitats socials 

Durant el curs 2016-17 la Universitat Jaume I ja ha completat la implantació dels 31 graus de la seua oferta, en la 

qual s’integren les cinc branques de coneixement establertes en el Reial decret 1393/2007. A més, es van iniciar els 

treballs, a petició del Vicerectorat d’Estudis, per a dissenyar i implantar un programa de doble titulació en ADE i 

Dret, amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de la societat, que s’ha implantat de forma progressiva  en 

el curs 2017-18. 

D’altra banda, s’ha aplicat per primera vegada la Normativa dels estudis de màster de la Universitat Jaume 

I, per la qual cosa s’ha proposat la suspensió de dos màsters universitaris que, en els últims tres anys, havien tingut 

poca demanda. 

Així mateix, s’ha iniciat el procés per a l’aprovació de dos programes de doctorat, un en l’àmbit de la salut 

denominat Ciències Biomèdiques i Salut, i un altre programa interuniversitari, vinculat a un institut de recerca: el 

programa de doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social. 

Per últim, durant el curs 2016-17 s’han actualitzat els continguts de tots els webs dels estudis oficials que 

ofereix l’UJI (graus, màsters i programes de doctorat). 

2.1.2 Programa de gestió docent 

Cada títol oficial disposa d’una comissió per a facilitar la implantació, l’organització i la coordinació dels 

ensenyaments universitaris. Així, en el curs 2016-17, una vegada finalitzada amb èxit la renovació de l’acreditació 

de tots els nostres títols, s’ha iniciat una reorganització de les comissions de titulació de grau amb l’objectiu de 

reduir el nombre de càrrecs i agrupar les tasques corresponents a fi de fer més eficient el procés. 

Així mateix, s’ha iniciat la revisió del funcionament de les comissions de titulació de màster, amb l’objectiu 

de reforçar-les i donar-los major visibilitat. 

2.1.3 Programa d’acreditació dels estudis 

Els plans d’estudis oficials han de passar un procés de verificació, acreditació inicial i autorització abans de ser 

implantats i des del Vicerectorat d’Estudis (Oficina d’Estudis) es coordina tant aquest procés com el de les 

modificacions de plans d’estudis i la renovació de l’acreditació. 

Pel que fa als títols de grau, durant el curs 2016-17 van renovar l’acreditació els nou graus que es van 

implantar en el curs 2009-10 i només queden pendents de renovació el grau en Medicina, el grau en Gestió i 

Administració Pública i el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per al curs 2017-18. 

Durant el curs 2016-17 es van sol·licitar tres modificacions a l’ANECA per a incloure millores en els plans 

d’estudis dels graus en Medicina, Infermeria i Disseny i Desenvolupament de Videojocs. 

Respecte als màsters, dels 46 que conformen l’oferta acadèmica (exceptuant els dos Erasmus Mundus, que 

no han de passar per aquest procés), un total de 31 ja han renovat l’acreditació i la resta dels implantats renovaran 

durant els pròxims anys. A més, es van sol·licitar a l’ANECA quatre modificacions menors de plans d’estudis, en 

molts casos derivades de les mateixes recomanacions dels comitès. 
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Per últim, es va iniciar el procés de verificació i acreditació inicial de dos nous programes de doctorat i un 

altre doctorat va iniciar el procés de modificació del pla d’estudis. 

Programa AUDIT  

La Universitat Jaume I, per a garantir la qualitat dels seus programes formatius, compta amb mecanismes que li 

permeten mantindre i renovar la seua oferta formativa i desenvolupar metodologies per a l’aprovació, el control i 

la revisió periòdica dels seus programes. El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) de la Universitat Jaume 

I disposa de procediments documentats com ara la revisió i la millora anual de la qualitat dels títols i és l’Oficina de 

Promoció i Avaluació de la Qualitat el Servei encarregat de revisar i actualitzar aquests procediments. 

Durant el curs acadèmic 2016-17, es va iniciar l’actualització d’alguns procediments i processos inclosos en 

el programa AUDIT com per exemple la gestió de notificacions o la gestió i actualització de la informació del Sistema 

d’Informació Acadèmica (SIA). 

Com en cursos anteriors, des de l’OPAQ es van obrir les activitats de revisió de graus, màsters i doctorats i 

es va donar un termini perquè les persones responsables dels títols les complimentaren. També es va activar i es 

va fer el seguiment de l’activitat de revisió dels resultats de les assignatures dels departaments del curs 2016-17 

dirigida als directors i directores dels departaments. 

Durant aquest curs i com a novetat, des de l’OPAQ es van organitzar al maig de 2017 dues activitats 

d’informació sobre les tasques en GPP dirigida a totes les persones responsables de títols, però especialment als 

nous. Aquestes activitats tenien la finalitat de donar un millor suport i assessorament les persones responsables 

dels títols i departaments, explicar la importància i necessitat de realitzar aquestes activitats i el seu funcionament 

mitjançant l’eina informàtica de gestió per processos (GPP). Així mateix, es va dissenyar i enviar una guia d’ajuda 

per a la realització de l’activitat de revisió i seguiment dels títols per al curs 2016-17 en la qual es donen 

suggeriments per a complimentar les activitats i es detallen les rutes d’accés al GPP per a poder consultar els 

informes de satisfacció dels diferents grups d’interès elaborats i publicats per l’OPAQ i per altres serveis. 

Certificacions ISO 

Anualment, dos serveis de la Universitat Jaume I, la Biblioteca-Centre de Documentació i el Servei d’Esports, que 

tenen certificat el seu sistema de gestió de la qualitat segons la Norma Internacional ISO 9001, renoven aquesta 

certificació mitjançant auditories externes realitzades per AENOR. 

Durant el 2017, el Servei d’Esports va superar satisfactòriament l’auditoria externa per a mantindre la 

certificació obtinguda l’any anterior en la qual es va adaptar a la nova versió de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

Per la seua banda, la Biblioteca també va renovar la certificació i va començar el procés d’actualització de tots els 

seus processos per adaptar-se al més prompte possible a la nova versió de la norma. 

Programa de seguiment oficial de títols 

Durant el curs 2016-17 l’OPAQ ha continuat coordinant la participació de l’UJI en el Programa de seguiment de títols 

promogut per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). En la convocatòria de 2017 es va sol·licitar a 

l’AVAP l’informe de seguiment dels següents cinc títols, dos graus i tres màsters: 

 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 

  Grau en Gestió i Administració Pública 

  Màster universitari en Psicologia General Sanitària 

  Màster universitari en Direcció d’Empreses/ Master in Management 

  Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta 
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D’aquests cinc títols, els dos graus van participar per segona vegada en el programa de seguiment. Al gener 

de 2017 es van remetre a l’AVAP els autoinformes elaborats per les persones responsables dels títols i, a finals de 

juliol, es van rebre els informes definitius de seguiment amb una valoració global de satisfactòria per a tots aquests 

títols. 

Durant el curs 2016-17, i per primera vegada, dos programes de doctorat van participar en el procés pilot 

de seguiment de l’AVAP per als ensenyaments oficials de doctorat. Les persones responsables dels programes de 

doctorat en Informàtica i en Psicologia, assessorats per l’Escola de Doctorat, l’OPAQ i l’Oficina d’Estudis, van 

elaborar l’autoinforme de seguiment que, al mes de maig de 2017, es van remetre a l’AVAP per a la seua avaluació 

i emissió de l’informe corresponent. 

Al mateix temps, es va iniciar un nou procés per a informar i donar suport a les persones responsables dels 

programes de doctorat que participaran en la propera convocatòria de seguiment de l’AVAP. Amb aquesta finalitat, 

a finals de maig de 2017 va tindre lloc una reunió informativa amb els i les responsables d’aquests títols i es va 

elaborar un calendari de reunions amb l’objectiu d’elaborar els autoinformes de seguiment dels següents nou 

programes de doctorat: 

 Programa de doctorat en Economia i Empresa 

 Programa de doctorat en Dret 

 Programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials 

 Programa de doctorat en Ciències 

 Programa de doctorat en Història i Estudis Contemporanis 

 Programa de doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció 

 Programa de doctorat en Química Sostenible (interuniversitari) 

 Programa de doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament 

 Programa de doctorat en Ciències de la Infermeria 

Programa Segells Internacionals de Qualitat (SIC) 

Durant el curs acadèmic 2016-17 i en concret al gener de 2017, la Universitat Jaume I va rebre els informes definitius 

de l’ANECA sobre l’obtenció dels segells internacionals EUR-ACE i EURO-INF que s’atorguen conjuntament amb les 

agències internacionals ENAEE i EQANIE de cinc graus i un màster de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals. Així mateix, es van remetre a l’ANECA els plans d’actuació sol·licitats per l’Agència per a donar 

compliment a les prescripcions assenyalades en alguns dels informes finals. 

Els títols de la Universitat Jaume I que han obtingut els segells internacionals i el període de vigència 

d’aquests reconeixements són: 

Segell EUR-ACE: 

 - Màster universitari en Disseny i Fabricació. Del 3 de març de 2016 al 3 de març de 2020. 

 - Grau en Enginyeria Elèctrica. Del 24 de gener de 2017 al 24 de gener de 2019. 

 - Grau en Enginyeria Mecànica. Del 24 de gener de 2017 al 24 de gener de 2019. 

 - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Del 24 de gener de 2017 al 24 de gener de 

2019. 

 - Grau en Enginyeria Química. Del 24 de gener de 2017 al 24 de gener de 2019. 

Segell EURO-INF: 

 - Grau en Enginyeria Informàtica. Del 15 de desembre de 2016 al 15 de desembre de 2022. 
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2.2. Pla d’innovació educativa i formació del professorat 

 

2.2.1 Programa d’innovació docent 

En el curs 2016-17 han estat actius 116 grups d’innovació educativa, constituïts per 761 PDI (un augment del 7,6% 

respecte al curs anterior), els quals han executat un total de 128 d’innovació educativa (entre projectes d’innovació, 

congressos i jornades docents i mobilitat del PDI de grups interuniversitaris). 

2.2.2 Programa de formació del professorat per a la millora i innovació educativa 

En el curs 2016-17, s’han organitzat 39 cursos amb una assistència de 455 PDI diferents amb una satisfacció general 

dels assistents de 4,51 sobre 5. Dins del programa de formació del professorat novell, s’han format 67 PDI. 

 

2.3. Pla d’avaluació i reconeixement de l’activitat docent del professorat 

 

Durant el curs 2016-17, dins del Pla d’Atenció a la Diversitat-Suport al personal docent i investigador amb 

discapacitat, s’ha treballat amb 10 PDI i s’han gestionat 36 accions amb PDI amb discapacitat. 

2.3.1 i 2.3.2 

Programa DOCENTIA 

A l’octubre de 2015 es va obtindre, en el marc del Programa de suport a l’avaluació de l’activitat docent del 

professorat universitari (programes DOCENTIA de l’AVAP i l’ANECA), la certificació del model Docentia-UJI per un 

període de cinc anys. En el SGIC s’inclou el procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, a través 

d’aquest model Docentia-UJI amb l’objectiu d’obtindre resultats de la valoració de l’estudiantat i un conjunt 

d’indicadors relacionats amb l’activitat docent del professorat. 

A l’abril de 2017 s’ha rebut el primer informe de seguiment del model Docentia, elaborat per la Comissió 

de Verificació de l’AVAP, corresponent al curs 2014-15 amb una valoració qualitativa de l’aplicació del model en 

l’UJI, així com recomanacions per a la seua millora. 

Al juny de 2017 es va enviar a l’AVAP l’informe corresponent a la implantació del model en el curs 2015/16, 

en el qual es va incloure la resposta als aspectes plantejats per la comissió. 

Durant el curs 2016-17 s’ha realitzat, tal com estava previst, la revisió del càlcul d’alguns indicadors amb 

l’objectiu de millorar-los. Pel que fa al seguiment de professorat avaluat amb categoria d’insuficient s’han realitzat 

noves accions amb la finalitat d’ajudar-los a millorar els resultats. També es continuen realitzant accions per a 

conèixer la satisfacció i valoració de l’estudiantat amb els processos d’avaluació docent. 

Els resultats del curs 2016-17 van ser: 
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2.4. Pla d’integració i d’ús de tecnologies de la informació 

 

2.4.1. Programa de suport a la formació semipresencial i no presencial 

Durant el curs 2016-17, el CENT va donar suport tècnic i pedagògic a set nous MOOC de la Universitat Jaume I, 

cursos en línia oberts i massius oferits a estudiantat de tot el món sense cap cost i sense límit d’inscripcions. Aquests 

cursos van arribar en total a 4.279 estudiants, un 21% dels quals hi participaven des de fora d’Espanya. Un 73% no 

eren ni havien estat anteriorment alumnes oficials de l’UJI. 

D’altra banda, el CENT va continuar la col·laboració amb el Servei d’Informàtica i l’OTOP per a redefinir la 

integració de les TIC en els espais d’aprenentatge de l’UJI, en una primera fase en el nou aulari de la FCS. Les proves 

pilot realitzades van servir per a avaluar la viabilitat de la projecció sense fils i l’eliminació de pissarres i pantalles 

de projecció. 

Innovació 

Els projectes d’innovació del CENT s’alineen amb dos objectius bàsics definits per la CRUE-TIC: a) promoció de 

l'educació en línia i b) suport a l'educació presencial mitjançant les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació. Els MOOC de l’UJI s’inscriuen en el primer d’aquests objectius. En la quarta convocatòria, 

corresponent al curs acadèmic 2016-17 es van realitzar els set cursos següents, amb un total de 4.279 inscripcions: 

1. El aula inclusiva hoy en día. Cómo afrontar el Trastorno del Espectro Autista y las Altas Capacidades. Del 

7 de novembre al 4 de desembre de 2016. 340 inscripcions. 

2. Sistemas de gestión de la energía [2.ª edición]. Del 14 de novembre al 23 de desembre de 2016. 733 

inscripcions. 

3. Aprende a programar en C desde cero. Del 30 de gener al 5 de març de 2017. 697 inscripcions. 

4. Las danzas del dragón chino: recurso para el trabajo de la cooperación y atención a la diversidad. Del 6 

de febrer al 3 de març de 2017. 141 inscripcions. 

5. Autonomous Mobile Robots. Del 6 de febrer al 17 de març de 2017. 399 inscripcions. 

6. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación [3.ª edición]. Del 13 de febrer al 9 d’abril de 2017. 

1.780 inscripcions. 
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7. Los lugares del arte. Del museo y otros espacios. De l’1 de març al 18 d’abril de 2017. 189 inscripcions. 

Les funcions del CENT en els MOOC de l’UJI han estat les següents: 

 Gestionar la plataforma informàtica. 

 Proporcionar formació i assessorament, des d’un doble punt de vista tècnic i pedagògic, als equips docents 

que realitzen els MOOC. 

 Facilitar l’avaluació dels resultats de la convocatòria. 

Pel que fa al segon objectiu, el CENT va continuar la col·laboració amb el Servei d’Informàtica i l’OTOP per 

a redefinir la integració de les TIC en els espais d’aprenentatge de l’UJI, en una primera fase en el nou aulari de la 

FCS. Al llarg del segon semestre del curs, el CENT va coordinar la realització de proves pilot en aules de la FCHS i en 

altres espais, que han servit per a avaluar la viabilitat de la projecció sense fils i l’eliminació de pissarres i pantalles 

de projecció. 

Suport 

Al llarg del curs 2016-17, la línia d’ajuda del CENT al professorat usuari de l’Aula Virtual i dels MOOC va registrar un 

total de 1.028 accions de suport (assessorament tècnic i pedagògic, resolució de dubtes i incidències, etc.). 

Les activitats de formació sobre educació i noves tecnologies organitzades o impartides pel CENT van ser les 

següents: 

 Sessió d’acollida al professorat associat de nou ingrés (8 de setembre de 2016, organitzada per l’USE). 

 Sessió informativa sobre novetats de l’Aula Virtual (13 de setembre de 2016). 

 Taller: Com aprofitar l’Aula Virtual en el treball en equip (29 de setembre de 2016, taller adreçat al 

professorat del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting). 

 Curs d’introducció a l’Aula Virtual (gener de 2017, organitzat per l’USE). 

 Curs avançat d’Aula Virtual (gener de 2017, organitzat per l’USE). 

 Videoconferència, streaming i gravació de classes: eines per a estudis semipresencials i a distància en l’UJI 

[2a edició] (gener de 2017). 

 Seminari: “Analíticas del aprendizaje: una perspectiva crítica” (desembre de 2016). 

 Seminari: “Blockchain en educació? Per a què?” (febrer de 2017). 

 Curs de formació: presentacions efectives per a resultats d’investigació (març 2017, organitzat per l’Escola 

de Doctotat). 

 Seminari: “L’UJI, una organització digitalment competent?” (7 d’abril de 2017, en col·laboració amb el 

Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica). 

 Taller sobre edició de vídeo en Youtube (11 d’abril de 2017, dins de les Jornades sobre educació a distància 

en entorns virtuals de la Universitat Jaume I, organitzades per l’USE). 

 Taller de videoconferència amb Hangouts (25 d’abril de 2017, dins de les Jornades sobre educació a 

distància en entorns virtuals de la Universitat Jaume I, organitzades per l’USE). 

 Seminari: “Blockchain i programes d’aprenentatge personalitzat” (9 de juny de 2017). 

http://cent.uji.es/pub/novetats-aulavirtual-2016
http://cent.uji.es/pub/taller-videoconferencia
http://cent.uji.es/pub/taller-videoconferencia
http://cent.uji.es/pub/jordi-adell-analitica-aprendizaje
http://cent.uji.es/pub/seminari-blockchain
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/67a8bda9-67b7-4285-8ec4-8d0bb88e4172/Fitxa_Presentacions_Efectives+16-17.pdf


16 
 

Col·laboració 

El CENT va continuar mantenint el seu compromís amb la comunitat educativa local i global amb la seua participació 

activa en els fòrums següents: 

 XIX Congreso Internacional EDUTEC 2017. 9-11 de novembre de 2016. Facultat d’Educació Universitat 

d’Alacant. 

 IV Encuentro de Experiencias de Innovación Educativa “Utopías educativas”. 27-28 de maig de 2017. 

Zaragoza. 

 Congreso Educación Mediática y Competencia Digital. 15-17 de juny. Segovia. 

 Jornada “LliureX en la Universitat Jaume I. Innovació Educativa utilizant TIC”. 10 de maig de 2017. 

Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 

 JORNADA TIC. Què ens brindaran les TIC? 19 i 20 de maig de 2017. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 

 JUTE 2017 XXV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. 25 años evolucionando juntos. Universidad 

de Burgos. 21, 22 i 23 de juny de 2017. 

 Jornada de trabajo del grupo de Formación Online y Tecnologías Educativas de la CRUE-TIC. 29 de juny de 

2017. Sevilla. 

 

2.4.2. Programa d’accés ubic a Internet 

L’UJI disposa de 100% de cobertura en els seus espais d’accés Wi-Fi mitjançant eduroam o autenticació mitjançant 

el portal uji.es, qual cosa afavoreix l’ús de tot tipus de dispositius sense fil. 

2.4.3. Programa de serveis al núvol 

Des de l’inici del 2012, la Universitat Jaume I ha externalitzat el servei de correu electrònic amb l’empresa Google, 
mitjançant el seu servei Gmail. A més, es va aprofitar l’ocasió per a utilitzar els productes de la seua plataforma 
Google Apps for Education (Gapps): Gmail, Drive, Groups, Calendar, Sites, Hangouts... 
Posteriorment, en el 2016, es va procedir a contractar l’externalització de part de la infraestructura/plataforma TIC 
de la Universitat Jaume I al núvol públic. En concret, des del 17 d’abril de 2016, l’ERP de l’UJI, e-ujier@, es troba en 
producció en Amazon Web Services (AWS). 
 

2.4.4. Programa de presència activa a les xarxes socials 

La Universitat Jaume I és present en diferents xarxes socials per a promocionar notícies i informacions de la 

Universitat i establir un contacte directe per a conversar i compartir informació d'interès. Les xarxes oficials de l’UJI 

són planificades i gestionades pel Servei de Comunicació i Publicacions dins de la Unitat de Xarxes Socials.  

La comunitat virtual UJI de l’any 2017 ha sumat més de 57.000 seguidors a cinc de les xarxes més actives: Facebook, 

Twitter, YouTube, LinkedIn i Instagram. Aquesta última ha sigut creada a febrer d’aquest any. Aquesta xifra suposa 

un increment de més de 10.000 nous seguidors respecte de l’any anterior (2016: 46.945 seguidors). 

Comunitat virtual de les xarxes socials UJI en 2017 en xifres: 

 

 

http://edutec.ddgde.ua.es/
http://blog.utopiaseducativas.es/iv-encuentro-utopias-educativas
http://ujilliurex.uji.es/
http://mestreacasa.gva.es/web/cefirecastello/projectes/tic/noves_tendencies
http://www3.ubu.es/jute2017/
http://eventos.crue.org/11224/detail/jornada-de-trabajo-del-grupo-de-formacion-online-y-tecnologias-educativas.html
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Xarxa Valencià Castellà Total 

Facebook 9.178 7.614 16.792 

Twitter 12.848 11.459 24.307 

YouTube  1.542 

LinkedIn  13.860 

Instagram  930 

Total 57.431 

 

 

L’evolució del nombre de seguidors en 2017 ens mostra la consolidació del perfil Universitat Jaume I en LinkedIn 

que se situa en la xarxa amb prop de 14.000 seguidors, principalment titulats i alumnat UJI. També podem destacar 

l’evolució en positiu tant dels comptes de Facebook i Twitter (on mantenim dos perfils -valencià i espanyol-) que 

ens mostren gairebé el 50% dels nostres usuaris. 

Les gràfiques mostren l’evolució per mesos de 2017. 
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Podem distribuir el 100% de la nostra comunitat virtual principalment en Twitter (amb un total del 42,4%) seguit 

per Facebook (29,3%) i LinkedIn (24,1%). Mantenim presència més discreta en YouTube (2,7%) i una presència 

creixent a Instagram (1,6% del total en 10 mesos). 
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La comunicació a les xarxes se centra a informar sobre les notícies i les informacions de la comunitat universitària. 

A més, s’estableix una comunicació directa amb aquesta comunitat i atenem els seus comentaris, preguntes, 

dubtes, etc. i gestionem la informació amb el centre /servei que correspon cada consulta. Els estudis, la investigació 

i la cultura i l’esport són els eixos que defineixen les publicacions.  

PERFILS XARXES UJI 

Podeu trobar tota la informació completa de xarxes UJI a l’adreça  

http://www.uji.es/institucional/social 

Facebook 

Hi publiquem periòdicament informació sobre l'actualitat del campus i tenim dues pàgines, una en valencià i una 

en castellà. Realitzem una mitjana de dues publicacions diàries, amb una planificació semanal d’un mínim de: 2 

notícies de #ciènciaUJI, 2 notícies #estudiantatUJI, 1 #publicacionsUJI, 1 de #culturaUJI i #esportsUJI. 

Total seguidors en Facebook 2017: 16.792 (9.178 en valencià i 7.614 en castellà) 

Dades 2016: 14.083 (8.102 en valencià i 5.981 en castellà) 

Twitter 

Informació continua amb un número ilimitat de tuits. Es prioritza informació general, agenda i notícies. En valencià 

som UJI_noticies i en castellà UJI_noticias. 

Total seguidors en Twitter 2017: 24.307 (12.848 en valencià i 11.459 en castellà) 

Dades 2016: 22.109 (11.741 en valencià i 10.368 en castellà) 

YouTube 

Compartim diferents produccions audiovisuals sobre graus, publicacions o exposicions. També hi trobaràs notícies 

i una llista de reproducció dedicada exclusivament a la ciència. Pots subscriure-t'hi i saber a l'instant quan hem pujat 

un nou vídeo. 

Total seguidors en 2017: 1.542 

Dades 2016: 1061 

LinkedIn 

En aquesta xarxa social de professionals publiquem informació sobre formació, ocupació i recerca. S’ha increment 

notablement aquest any amb una amplia presència d’estudiantat i titulats UJI. 

Total seguidors en 2017:13.860 

Dades 2016: 9.692 

Instagram 

Nou perfil creat a 2017, coincidint amb l’acte de celebració del 26 aniversari de creació de la Universitat (febrer 

2017). Publiquem imatges del #CampusUJI, activitats i #CiènciaUJI. @ujiuniversitat. 

Issuu 

Publicacions i catàlegs, on per exemple, publiquem tota la col·lecció Sapientia de #PublicacionsUJI. 

https://www.facebook.com/uji.val
https://www.facebook.com/uji.val
https://twitter.com/uji_noticies
https://twitter.com/uji_noticies
https://www.youtube.com/user/UniversitatJaumeI
https://www.youtube.com/user/UniversitatJaumeI
https://www.linkedin.com/edu/school?id=153081&trk=hp-feed-school-name
https://www.linkedin.com/edu/school?id=153081&trk=hp-feed-school-name
https://www.instagram.com/ujiuniversitat/
https://www.instagram.com/ujiuniversitat/
https://www.instagram.com/ujiuniversitat/
https://issuu.com/universitatjaumei
https://issuu.com/universitatjaumei
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Pinterest i Flicker 

Àlbums de fotografies del campus, ciència i cultura que actualitzem periòdicament. 

Ivoox 

Vox UJI Ràdio té el seu propi canal en aquesta xarxa social d'àudio on es pot escoltar, descarregar, valorar i 

recomanar els programes. 

A més, els serveis i unitats, grups d’investigació i instituts compten amb els seus perfils propis en diferents xarxes 

socials. L’any 2017 s’ha incrementat el nombre de nous perfils i s’han consolidat altres com per exemple els centres 

o facultats, Biblioteca, Servei d’Esports, Paranimf, diversos màsters, etc.   

 

2.4.5. Programa de dossiers electrònics 

Ja no s’aplica. 

 

2.5. Pla de vida universitària 

2.5.1. VIU L’UJI 

L’UJI disposa d’informació actualitzada al web sobre tots els serveis i activitats que completen l’activitat 

universitària, com complement a la formació. Entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de juliol de 2017 la pàgina del 

programa Viu l’UJI, relacionat amb l’orientació a les famílies, l’allotjament, els serveis del campus, etc., 

(serveis/ori/estudiant_personal_entrant/orientacio/viu_uji) va tenir un total de 1.200 visites. 

2.5.2. Programa de participació de l’estudiantat i l’associacionisme 

Els diferents programes del SASC i, en concret, el Programa d’Extensió Universitària, han mantingut la línia de treball 
que el caracteritza. En aquest moment agrupa un conjunt d’iniciatives i projectes pensats per a facilitar l’intercanvi 
d’informació, l’accés a una formació de qualitat i la reflexió crítica com a passos previs ineludibles a qualsevol acció 
cultural, així com fent possible un escenari per a la recerca en dinàmiques territorials i la generació de coneixement. 
Té com a objectiu acompanyar projectes de llarg recorregut on el més important i més valorat és el procés i no tant 
els resultats a curt termini. Aquest servei, dirigit als agents culturals implicats en processos de desenvolupament 
sociocultural en l’àmbit rural, estructura i vertebra la relació de la Universitat amb el territori reforçant les xarxes 
dels agents socials i creant el marc col·laboratiu entre la Universitat i el territori. Tot aquest treball es fa responent 
a la demanda del territori i per tant complint amb la Responsabilitat Social Universitària. 

Entre les activitats en el campus, destaquen així mateix les proporcionades pel Servei d’Esports de la Universitat 
Jaume I, que té com a missió el foment de la pràctica esportiva i de les activitats físiques amb l’objectiu d’afavorir 
el desenvolupament integral de les persones que formen la comunitat universitària i del seu entorn. 

El Servei s’ocupa fonamentalment de la gestió de les instal·lacions i de l’organització i difusió d’un gran 
nombre d’activitats esportives, de formació i de competicions internes i externes. En la seua carta de serveis es 
recullen una sèrie de compromisos que reflecteixen la voluntat per part de la Universitat Jaume I d’aconseguir la 
màxima satisfacció possible de totes les persones usuàries del Servei. D’aquesta manera, la Universitat Jaume I 
aspira a ser una universitat de referència, amb identitat pròpia, emprenedora, creativa i compromesa amb la 
construcció i el progrés de la societat a la qual serveix. 

A més, pel que fa a la formació (grau, màster i doctorat), el Servei d’Esports organitza: 

 Programa d’activitats, competicions internes i externes i cursos de 
formació esportiva. 

https://es.pinterest.com/ujaumei/
https://es.pinterest.com/ujaumei/
http://www.ivoox.com/escuchar-vox-uji-radio_nq_8066_1.html
http://www.ivoox.com/escuchar-vox-uji-radio_nq_8066_1.html
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Durant aquest curs 2016-17 hem tingut més de 4.800 estudiants i 1.200 inscrits de la resta de la comunitat 
universitària (PAS, PDI, Alumni SAUJIpremium)  que han realitzat un total de 16.500 inscripcions en els diferents 
programes d’activitats esportives, competicions i cursos de formació esportiva. A l’ús lliure de les nostres 
instal·lacions hi ha més de 5.500 targetes esportives i abonaments, dels quals 4.454 són d’estudiants que tenen 
targeta esportiva. 

 Campus saludable. 

Durant aquest curs s’han realitzat accions amb UJI Habitat Saludable per a donar a conèixer hàbits saludables i 
esportius als membres de la comunitat universitària. S’ha organitzat diferents accions per al 19 de febrer fent-
ho coincidir amb el Dia Internacional contra l’Homofòbia, i el dia 6 i 7 d’abril amb el Dia Internacional de l’Esport 
i Dia Internacional de la Salut. Hi ha hagut una participació de més 6.100 persones. 

Pel que fa a l’associacionisme, la Universitat Jaume I disposa d’un ventall molt ampli d’associacions universitàries, 

que responen a diversos centres d’interès, tant de l’estudiantat com de la resta de membres de la comunitat 

universitària. En l’actualitat figuren inscrites 30 entitats que inclouen diverses temàtiques, tant de l’àmbit acadèmic 

relacionades amb determinats graus, com de l’àmbit cultural i lingüístic, de defensa dels interessos de l’estudiantat, 

de voluntariat, música, medi ambient, gastronomia, etc. 

A través de la Unitat d’Atenció i Representació de l’Estudiantat i del suport d’un tècnic, es canalitzen les 

diverses iniciatives orientades a l’estudiantat i als col·lectius universitaris. 

El programa de participació de l’estudiantat i l’associacionisme dóna suport a aquests col·lectius de diverses 

maneres. D’una banda posa a disposició dels col·lectius una zona comuna amb vuit punts de treball per a les entitats 

amb un perfil més actiu en la Universitat i que despleguen una major activitat. D’altra banda, les entitats amb un 

perfil més orientat a atendre les necessitats de representació de l’estudiantat en els òrgans de govern disposen 

d’un espai propi, on atendre les demandes de l’estudiantat. En l’actualitat són quatre espais destinats a aquests 

col·lectius. Aquesta iniciativa d’accés als espais es renova cada any en funció de criteris de representativitat, 

avaluació de l’activitat desenvolupada, etc. 

Un altra de les accions associades en el programa és la convocatòria d’ajudes i subvencions a associacions 

a la qual es destinen 10.000 euros per a la realització d’activitats que promoguen l’associacionisme i la participació 

de l’estudiantat al campus i que han permès desenvolupar diverses activitats i funcionament de les associacions. 

L’últim any han estat 12 les associacions subvencionades. 

S’ha iniciat una nova convocatòria per a promoure la participació de l’estudiantat en fires, competicions, 

congressos, etc., d’interès institucional amb una aportació inicial de 10000 euros, la qual cosa ha permès encetar 

cinc projectes institucionals, impulsats tant per associacions com per col·lectius d’estudiants. 

S'ha realitzat i posat en marxa el programa Dijous d’associacions que ha permés un dijous al mes visualitzar 

les associacions universitàries, en el qual han participat cinc entitats. 

S’han realitzat i s’ha donat suport a altres accions formatives (12) tant de les associacions com a accions 

del vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, convalidables per crèdits per activitats universitàries. 

S’ha impulsat el primer Fòrum de formació i participació estudiantil a la Universitat Jaume I en el qual es 

van inscriure 47 persones per a reflexionar i analitzar la participació en el campus. 

Paral·lelament, es dóna suport en altres infraestructures i assessorament tècnic a les activitats que 

desenvolupen les entitats; el passat curs acadèmic es van realitzar 34 activitats. 

La realització d’aquestes activitats té un important ressò mediàtic, gràcies a la seua difusió en xarxes socials 

de la Universitat i la incorporació de les mateixes en l’agenda UJI. 
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2.5.3. Programa d’allotjament i habitatge 

Infocampus gestiona una base de dades pública i accessible, per web, la qual facilita la recerca d’allotjament. 

(vegeu Viu l’UJI) 

2.5.4. Programa d’integració de l’estudiantat estranger 

L’ORI (Oficina de Relacions Internacionals), a través de la seua pàgina web, manté informació actualitzada 

especialment dirigida a estudiantat estranger que vulga formar-se a l’UJI. Així mateix, l’estudiantat internacional 

pot accedir a aquesta informació des de la pàgina UJI Internacional http://www.uji.es/perfils/internacional 

(activitats d’acollida) creada en 2016. 

 

FORMACIÓ DE GRAU 
 

2.6. Pla de multilingüisme 

 

La situació actual d’implantació del Pla de multilingüisme (PPM) que afecta de manera directa a l’SLT és la següent: 

-S’han convocat dues reunions per a revisar la situació de les accions i planificar el pla de seguiment de les accions 

encara vigents: 

1. Primera reunió: 22 de febrer. Assistència de les persones responsables de les àrees del Servei de Llengües 

i Terminologia. 

Ordre del dia: 

- Revisar acció per acció el PPM, definir la persona responsable de l’acció i planejar el seguiment. 

2. Segona reunió: 10 de març. Reunió de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, 

la directora acadèmica de Multilingüisme i el responsable de l’àrea de Promoció del SLT. 

Ordre del dia: 

- Informar del pla de seguiment de cada acció i de la temporalització d’aquest. 

- Identificar les persones responsables de facilitar les dades requerides sobre les accions que no depenen 

directament de l’SLT. 

Els resultats de les accions del PPM es van publicar en l’informe anual del mes de juliol. 

 

2.6.1. Programa específic de multilingüisme per a cada grau 

Per tal d’assolir una formació multilingüe cal que cada titulació s’implique i establisca les assignatures que 

s’impartiran en cadascuna de les tres llengües, tenint en compte l’obligatorietat d’oferir un 5 % dels crèdits de cada 

titulació de grau impartits en llengua anglesa, i la voluntat de la Universitat d’arribar a un equilibri entre la docència 

en valencià i en castellà en totes les titulacions. (Vegeu el Pla de multilingüisme) 

 

http://www.uji.es/perfils/internacional
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Amb aquest objectiu, l’UJI habilita els mecanismes per a fer el reconeixement i el seguiment de la docència 

multilingüe. També es possibilita la participació de les comissions de grau per a planificar l’acreditació de 

l’estudiantat i del professorat.  

Cursos de llengües 

 En l’àrea de Formació, l’SLT s’ofereix un programa de formació en català, en català i espanyol 

com a llengües estrangeres i també en alemany, anglès, francès i italià a totes les persones de 

la comunitat universitària; els cursos d’idiomes també estan oberts a la societat (a un preu 

distint) amb l’únic requisit de ser major de 18 anys. L’oferta es basa en diverses modalitats 

d’aprenentatge: formació presencial, virtual i autoaprenentatge. 

 Durant aquest curs 2016-17 s’han impartit un total de 76 cursos de llengües, que han 

comportat la formació de 1.412 persones (220 PDI, 99 PAS, 913 Estudiants, 132 membres 

d’AlumniSAUJI i 48 persones externes), dels quals 847 (el 59,98 %) ha obtingut el corresponent 

certificat d’acreditació. 

 Per llengües, s’han realitzat 18 cursos d’espanyol com a llengua estrangera, 29 cursos d’anglès, 

14 de català, 5 de francès, 3 d’italià, 5 d’alemany i 2 de català per a estrangers. 

 A més, aquest any la Universitat ha oferit a la comunitat universitària la possibilitat de 

formació de llengües en línia, mitjançant els cursos de la plataforma virtual Dexway a un preu 

sensiblement inferior al del mercat. A més d’oferir descompte en els exàmens de Cambridge, 

els quals es van realitzar per primera vegada en 2015 a la Universitat com a centre 

col·laborador. 
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-  

  

 

Nombre de cursos d’idiomes impartits per nivell: 

 

Llengua  Nivell  Nivell  Nivell  Nivell  Nivell  Nivell  Nivell  Altres  Total  

 
A1/A2  B1.1  B1.2  B2.1  B2.2  C1  C2  

  

Alemany  
5  0  0  0  0  0  0  0  4  

Anglès  
1  3 9 2  8 5 0  1 29 

Català  
0  0  1  0  3 3 5 2 14 

Català LE  
2  0  0  0  0  0  0  0  2  

Francès  
4  0  1  0  0  0  0  0  5 

Espanyol 

LE  8  4 2 2 1 1  0  0  18  

Italià  
3  0 0 0 0  0  0  0  3 

Total  
23  7  13 4 12  9 5 3 76 

 

 

Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes  

Llengua  PAS  PDI  Estudiantat  SAUJI  Externs  TOTAL  APTES  

Alemany  10  4  61  4  1  80  42  

Anglès  28  84  295  63  19  489  253  

Català  9  13  50  40  5  117  75  

Català 

sense 

examen  

2  15  50  32  5  104  0  

Català LE  0  7  28  1  0  36  20  

Francès  2  4  78  2  0  86  54  

Espanyol 

LE  
0  0  213  5  17  235  182  

Italià  48  2  23  3  0  76  63  

Portuguès  9  3  10  1  0  24  19  

Total  108  132  808  151  47  1,247  708  

 

Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes  
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Nombre de persones assistents als cursos d’idiomes  

Llengua PAS PDI EST SAUJI Externs TOTAL APTES 
Alemany 

8 6 50 6 0 70 55 

Anglès 
63 171 389 52 21 696 391 

Català 5 35 143 65 17 265 107 

Català  2 15 50 32 5 104 0 

Català LE 
0 3 17 2 1 23 2 

Francès 
6 0 60 2 0 68 40 

Espanyol 
LE 0 2 213 5 8 228 195 

Italià 
17 3 41 0 1 62 57 

Total 
99 220 913 132 48 1.412 847 

 

 

2.6.2. Programa de formació i acreditació del professorat 

Exàmens d’acreditació 

 Durant aquest curs s’ha realitzat la vuitena convocatòria de les proves d’acreditació de 

coneixements de llengües, la qual permet a la comunitat universitària i a la població 

interessada obtenir certificats dels seus coneixements de llengües, alhora que facilita 

l’accés de l’estudiantat als màsters que exigeixen un nivell B1 de llengua estrangera i la 

comunitat universitària que necessita acreditar els nivells de llengua assolit. Cal destacar 

que el Servei de Llengües i Terminologia és centre acreditador d’ACLES i que els nivells B1 

i B2 d’anglès disposen del segell CertAcles, el qual permet un reconeixement a tot l’Estat 

i a Europa. 

Tant la formació com l’acreditació estan adaptades al Marc europeu comú de referència 

per a les llengües (MECR). En el cas dels certificats de català, tenen el segell CIECOVA 

(Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de 

Valencià) un reconeixement general entre totes les universitats públiques i privades de la 

Comunitat Valenciana i també de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements del 

Valencià). 

 En la convocatòria de 2017 s’han presentat 989 persones, de les quals han aprovat el 

41,08%. 

 
 
Nombre d’inscrits i aptes per idioma: 
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Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) 

 

 S’han organitzat un total de 28 grups de conversa de diferents idiomes, als quals han assistit 

283 persones. 

 

Llengua Grups impartits Assistents PAS PDI EST SAUJI EXTERNS 

Alemany 2 17 3 0 12 1 1 

Anglès 16 176 5 60 100 11 0 

Català 5 55 6 8 10 23 8 

Francès 4 29 2 3 23 1 1 

Italià 1 6 0 2 1 2 1 

Total 28 283 16 73 146 38 11 
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2.6.3. Programa de reconeixement de la docència multilingüe 

- El Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià del curs 2016-17 ha concedit 

ajudes a les següents titulacions: graus en Administració d’Empreses, Economia, Finances i 

Comptabilitat, Grau en Enginyeria Mecànica, grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

- El Programa de reconeixement i suport a la docència en anglès del curs 2016-17 ha concedit ajudes 

a les següents titulacions: grup ARA (Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Mecànica, 

Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Química), Arquitectura Tècnica, graus en ADE, ECO i FICO i grau en 

Turisme. 

 

2.7. Pla d’internacionalització del grau 

 

2.7.1 Programa d’internacionalització de grau 

Programes de mobilitat del PAS: 

 Estades formatives Erasmus + 

 Estades formatives a Amèrica, Àsia i Oceania 

 Estades lingüístiques. 

En el curs 2016-17 es va publicar una nova convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al personal 

d’administració i serveis a Europa, dins del programa Erasmus+. La quantitat de l’ajuda ha estat relacionada amb el 

país de destinació, la distància en quilòmetres i els dies de duració, sempre amb un màxim de cinc dies finançables. 

Amb l’ajuda Erasmus+ hem pogut concedir sis ajudes a PAS de l’UJI. D’altra banda, fora del programa Erasmus+ 

s’han concedit sis ajudes de 7.200  euros per a cursos de llengües. 

A més, cal destacar que en 2016, i gràcies al patrocini del Banco Santander, també es va publicar la 

convocatòria del programa d’ajudes de mobilitat per al personal d’administració i serveis a Amèrica, Àsia i Oceania, 

que va nàixer en 2007. Aquest any s’ha publicat una convocatòria al mes de març. S’hi van presentar 8 sol·licituds, 

i 7 persones van fer la mobilitat. La participació en 2016 del personal d’administració i serveis és encara baixa 

respecte a la del professorat, però ha augmentat notablement respecte a l’any anterior. La quantitat de les ajudes 

en aquest cas ha estat d’entre 1.800 i 2.200 euros, segons la destinació, per a una estada d’un mínim d’una setmana 

laborable. 

El nombre total de PAS ixent (Erasmus+ i Amèrica, Àsia i Oceania) ha estat de 19 en 2016 (4 persones més 

que en la convocatòria anterior). 

(En l’apartat 2.7.3 s’inclouen les dades relatives a la mobilitat de PDI). 

 

2.7.2 Programa de mobilitat internacional de l’estudiantat de grau 

Programes de mobilitat de grau (estudiantat ixent i entrant): 

- Erasmus+. 

- Amèrica del Nord. 

- Amèrica Llatina. 

- Àsia i Oceania. 

Estudiantat ixent: 
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- Erasmus + 

El programa Erasmus+ compta amb la participació, oferta i demanda més altes a l’UJI. Les convocatòries es 

gestionen amb quasi un any d’antelació respecte a l’inici de l’estada. En la convocatòria del curs 2016-17 han 

participat la majoria dels graus implantats. Dades del programa Erasmus+ (curs 2016-17): 

Nombre de convenis: 422 

Nombre d’universitats: 217 

Oferta de places: 1.002 

Nombre de països: 26 

Estudiantat participant: 342 

- Amèrica del Nord i Àsia 

El curs 2016-17 va ser el dinovè aniversari del naixement de les beques a Nord-amèrica en la Universitat Jaume I, i 

des del començament, en 1998-99, han estat patrocinades per BP Oil. Les destinacions oferides dins d’Amèrica del 

Nord han estat onze universitats sòcies als Estats Units, com a l’any anterior: Southern Connecticut State University 

(a l’estat de Connecticut), Marshall University (a l’estat de West Virginia), University of Oklahoma (a l’estat 

d’Oklahoma), Shawnee State University (a l’estat d’Ohio), Alfred University (a l’estat de Nueva York), Murray State 

University (a l’estat de Kentucky), Coe College (a l’estat de Iowa), Madonna University (a l’estat de Michigan), St. 

Edwards University (a l’estat de Texas), Western Illinois University (a l’estat d’Illinois) i The University of Texas at 

Dallas (a l’estat de Texas). 

A Àsia, el programa, patrocinat pel Banco Santander, permet estades en quatre universitats de quatre 

països diferents. Les universitats sòcies als sis països on tenim intercanvis són: Mie University (Japó), Tomsk 

Polytechnic University (Rússia), University of Malaya (Malàisia), University of Muhammadiyah Yogyakarta 

(Indonèsia), Sejong University (Corea) i National Taipei University of Technology (Taiwan). 

Aquest programa s’ofereix a tot l’estudiantat de l’UJI dels últims cursos de carrera. 

Els criteris de selecció són els coneixements de l’idioma, l’expedient acadèmic (nota i crèdits superats) i 

una carta de motivació de l’estudiantat. Aquest any s’ha continuat premiant amb tres punts l’estudiantat que tenia 

el 100% dels crèdits de primer superats i amb dos punts si era la seua primera mobilitat. Durant el curs 2016-17 han 

gaudit d’una plaça de mobilitat per als Estats Units un total de 15 alumnes a vuit destinacions diferents. L’ajuda ha 

estat de 2.800 euros per a un semestre. Nou alumnes han anat a Àsia. 

- Amèrica Llatina 

La convocatòria per al curs 2016-17 va oferir un total de 37 places, encara que al final han estat 27 els i les alumnes 

que han fet estades d’intercanvi a diferents països d’Amèrica Llatina. Les ajudes econòmiques han fluctuat entre 

els 2.500 i els 3.000 euros, fruit de la integració a la convocatòria de dos programes de finançament, el programa 

Santander Beques Iberoamèrica Estudiants de grau i el propi de la Universitat Jaume I. D’aquesta manera, les ajudes 

econòmiques de les quals ha gaudit l’estudiantat eixint han estat de dos tipus: 20 ajudes de 3.000 euros, finançades 

pel Banco Santander i 17 ajudes de 2.500 euros, finançades íntegrament per l’UJI. 

Estudiantat entrant: 

El nombre d’estudiantat entrant continua augmentat, amb un total d’estudiants entrants a l’UJI de 303: hi ha hagut 

198 entrades, provinents d’universitats europees dins del programa Erasmus+ (dos d’ells per a cursar doble títol). 
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Del programa amb Amèrica del Nord han arribat 8 alumnes, d’Àsia i Oceania 33 estudiants i estudiantes. Del 

programa amb Amèrica Llatina ens han visitat 20 estudiants i 10 com a visitants. 

2.7.3 Programa de mobilitat internacional del professorat de l’UJI 

- Estades formatives Erasmus + 

- Missions docents Erasmus + 

- Missions docents Amèrica, Àsia i Oceania. 

Els programes d’ajuda a la mobilitat del professorat tenen com finalitat la realització d’estades docents breus en 

una universitat estrangera, amb l’objectiu d’impartir alguna matèria o curs, aprendre bones pràctiques, fomentar 

l’intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics i establir els vincles amb la universitat de 

destinació, amb objecte de facilitar la firma de convenis d’intercanvi d’alumnat, professorat i personal 

d’administració i serveis. A més, amb el propòsit de promoure el coneixement de pràctiques d’excel·lència que es 

duen a terme en altres universitats estrangeres, aquestes convocatòries també han continuat l’aposta per la 

mobilitat amb finalitats formatives. 

En el curs 2016-17 s’han publicat, dins del programa Erasmus+, dues convocatòries per al PDI (estada 

docent i estada formativa) a universitats sòcies europees, i s’han concedit 26 estades docents i 15 formatives. La 

quantitat de l’ajuda ha estat relacionada amb el país de destinació, la distància en quilòmetres i els dies de duració, 

sempre amb un màxim de cinc dies finançables. 

D’altra banda, en el curs 2016-17, i gràcies al patrocini del Banco Santander, s’ha tornat a convocar el 

programa d’ajudes de mobilitat per al professorat per a estades docents a Amèrica, Àsia i Oceania. La quantitat de 

les ajudes en aquest cas ha oscil·lat entre els 1.800 i els 2.300 euros, segons la destinació, per una estada d’un 

mínim d’una setmana laborable. 

2.7.4 Programa d’incentivació per a la incorporació de professorat estranger als graus 

Programa de mobilitat per a professorat visitant per a impartir docència en anglès. Durant el curs 2016-17,  9 

professors i professores estrangers han gaudit d’una ajuda UJI per a impartir docència en anglès en els graus. D’altra 

banda, hem rebut 19 professors i professores dins del programa Erasmus+, professorat que ha passat a l’UJI 

almenys una setmana. 

2.7.5 Programa de millora dels coneixements de llengües estrangeres. (Vegeu apartat 2.6) 

Pla de multilingüisme en el grau. La globalització professional i social demana una atenció específica per l’anglès i 

altres llengües internacionals. A més, l’UJI sempre ha defensat la llengua pròpia com a tret d’identitat de la nostra 

societat. Per això cal apostar per millorar les capacitats lingüístiques de tota la comunitat universitària. L’objectiu 

d’aquest pla és facilitar al nostre estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis un domini suficient 

del valencià, el castellà i l’anglès que els possibilite utilitzar‐los com a eina de treball. (apartat 2.6) 

Programa específic de multilingüisme per a cada grau Per tal d’assolir una formació multilingüe cal que cada 

titulació s’implique i establisca les assignatures que s’impartiran en cadascuna de les tres llengües, tenint en compte 

l’obligatorietat d’oferir un 5 % dels crèdits de cada titulació de grau impartits en llengua anglesa, i la voluntat de la 

Universitat d’arribar a un equilibri entre la docència en valencià i en castellà en totes les titulacions. (Vegeu el Pla 

de multilingüisme.) Amb aquest objectiu, l’UJI habilita els mecanismes per a fer el reconeixement i el seguiment de 

la docència multilingüe. També es possibilita la participació de les comissions de grau per a planificar l’acreditació 

de l’estudiantat i el professorat. (apartat 2.6.1) 
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Programa de formació i acreditació del professorat. La formació i acreditació del professorat és essencial per a 

aconseguir l’objectiu de la docència multilingüe. En aquesta línia s’elabora una guia per a la docència multilingüe, 

un pla de formació en llengües tant per a no iniciats com per a avançats que inclou cursos específics de formació 

en llengües com els oferits pel Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme inclosos en l'oferta 

dels cursos del Servei de Llengües i Terminologia (SLT),  els cursos específics sobre docència en anglès inclosos en 

l'oferta formativa per al PDI de la Unitat de Suport Educatiu o els cursos específics de formació a la carta. 

S’estableixen també els mecanismes per a fer una acreditació del nivell de valencià i anglès per al PDI mitjançant la 

convocatòria de cursos subvencionats específics per a PDI de preparació de la prova d'acreditació en les diferents 

convocatòries anuals organitzades per l’SLT. (apartat 2.6.2) 

Programa de reconeixement de la docència multilingüe.Per tal d’incentivar la participació del professorat en la 

docència multilingüe s’estableixen mecanismes de reconeixement inicial de l’esforç del professorat per participar 

en aquest programa mitjançant la reducció de la seua càrrega docent, així com per a reconèixer la seua participació 

continuada en el sistema d’incentius del professorat. En aquest sentit, la docència multilingüe es reconeix també 

en el pla estratègic dels departaments. (apartat 2.6.3) 

2.7.6 Programa d’ambaixadors i ambaixadores internacionals UJI. 

L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) impulsa aquest programa incentivant ser ambaixador o ambaixadora 

internacional com un mèrit a la participació de les diferents convocatòries de mobilitat per al personal de l’UJI (PAS 

i PDI) i estudiantat. 

 

2.8. Pla de suport a l’estudiantat 

 

2.8.1 Programa de millora del resultat acadèmic de l’estudiantat 

El programa de millora de rendiment acadèmic s’ha anul·lat per al curs 2016-17. 

2.8.2 Programa d’acció tutorial universitari (PATU) 

Han participat en el programa PATU el 100% dels graus que s’ofereixen a l’UJI. En total hi han participat 42 

professors i professores i 192 tutors i tutores que han tutoritzat un total de 991 alumnes de primer. 

2.8.3 Programa «Estudia i Investiga a l’UJI» 

Aquest programa va adreçat a l’alumnat més brillant que es matricula a la Universitat, i se li ofereix l’oportunitat 

de participar en un grup de recerca des de l’inici dels estudis, amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament 

integral de les capacitats, aptituds i coneixements de l’alumnat mitjançant una tasca que exigeix l’esforç i 

compromís tant del professorat com del mateix alumnat, mitjançant un saber disciplinari, així com acompanyant-

los amb la finalitat de millorar la seua competència acadèmica i personal. 

Durant el curs 2016-17, hi participen un total de 64 grups de recerca diferents i 117 estudiants i estudiantes 

distribuïts de la següent manera: 

- Facultat de Ciències de la Salut: 18. 

- Facultat de Ciències Humanes i Socials: 31. 

- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 43. 

- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: 25. 
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El grau de satisfacció per a participar en el programa ha estat, com sempre, molt elevat, tant per a l’estudiant (4,4 

sobre 5) com per al professorat (4,6 sobre 5). 

2.8.4 Programa d’accés a recursos d’informació 

Dades generals de la Biblioteca. Curs 2016-17 

Entrades Biblioteca (01/09/2016 – 15/07/2017)  916.528 

Catàleg: Registres bibliogràfics     396.226 

Catàleg: Registres d’exemplar    612.172 

Documents introduïts (2016-17) al Repositori   5.623 

Adquisicions (2016-17) de llibres en paper   9.050 

Revistes en paper en curs    837 

Llibres electrònics (Summon)    119.366 

Revistes electròniques en curs (Summon)   82.032 

Bases de dades amb subscripció     68 

Préstec de llibres i audiovisual     135.153 

Préstec interbibliotecari (SOD)    3.115 

Telepréstecs      3.029 

Formació d’usuaris. Participants    3.528 

Formació d’usuaris. Sessions    156 

Nombre de visites al repositori    1.011.254 

2.8.5 Programa d’excel·lència acadèmica 

Es continua oferint, per conveni amb Conselleria, els grups d’alt rendiment acadèmic (ARA) per als graus: Enginyeria 

en Tecnologies Industrials, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria Elèctrica. Aquests grups ARA-

EURUJI, ofereixen un mínim del 50% de la docència de crèdits de matèries bàsiques de la titulació en anglès. 

 

FORMACIÓ DE MÀSTER OFICIAL 
 

2.9. Pla d’adequació de l’oferta de màsters a la demanda social 

 

2.9.1. Programa de detecció de les necessitats formatives. 

La Universitat Jaume I presenta una oferta de màsters que s’ajusta a la demanda social. Així, en el curs 2016-17 

oferta un total de 46 títols, amb orientació professional i investigadora. En cadascun dels centres hi ha un màster 

amb atribucions professionals: 

 ● MU en Advocacia (FCJE) 

 ● MU en Enginyeria Industrial (ESTCE) 
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 ● MU en Psicologia General Sanitària (FCS) 

 ● MU en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament de Llengües (FCHS). 

 

2.9.2. Programa d’integració de professorat i professionals externs als màsters 

Els màsters universitaris compten amb professorat extern que es gestiona cada curs acadèmic. En el cas del 

professorat extern es valora el seu currículum o trajectòria professional i l’aportació que poden realitzar al màster 

corresponent. En el curs 2016-17 hi han participat 465 professors i professores externs, entre acadèmics i 

professionals. 

2.9.3. Programa de màsters interuniversitaris 

L’UJI participa amb altres universitats en la impartició conjunta de 15 màsters, entre els quals cal destacar el màster 

universitari en Tecnologia Geoespacial i el màster universitari en Robòtica Avançada, que compten amb el segell 

Erasmus Mundus. 

2.9.4. Programa d’ampliació de la docència presencial amb grups semipresencials i virtuals. 

La Universitat Jaume I oferta un total de 16 títols amb la modalitat semipresencial i a distància amb l’objectiu de 

respondre a les necessitats dels treballadors i de les persones residents en zones geogràfiques allunyades de l’UJI. 

En alguns dels casos, el mateix màster presenta dues modalitats diferents (p. ex.: el màster universitari en 

Matemàtica Computacional, el màster universitari en Psicologia de les Organitzacions i el màster universitari en 

Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües). 

2.9.5. Programa de seguiment de l’oferta de màsters 

L’UJI té, des de 2015, una Normativa en la qual es preveu el seguiment de l’oferta de màsters, a partir de l’anàlisi 

de l’evolució del funcionament i de la demanda de cadascun en un trienni, i es valora la continuïtat o no de l’estudi. 

Respecte als criteris interns, es tenen en compte aspectes com la demanda o la sostenibilitat econòmica i respecte 

als externs, és l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva l’encarregada de comprovar que se superen els 

requisits establits mitjançant el seguiment i l’acreditació.  

2.9.6. Programa d’eficiència en la gestió dels màsters 

El document de finançament dels màsters (aprovat en el Consell de Govern de gener de 2017) recull els criteris de 

finançament de màsters que considera una millora als recursos econòmics per a aquells títols que presenten, alguna 

o totes, de les següents característiques: 

 Cobertura de més del 70% de places oferides 

 Nombre de crèdits matriculats superior a l’equivalent de 30 estudiants a temps complet 

(matrícula completa) 

 Atracció d’estudiantat de fora de la CV. 

Per al càlcul del finançament dels màsters per a 2018 s’ha utilitzat, per primera vegada, d’acord amb la política dels 

graus, com a valor de referència la mitjana dels crèdits matriculats en el màster en els últims tres cursos, per a evitar 

grans variacions en el finançament, com a resultat de caigudes puntuals de la matrícula. 

Els quatre centres actuals de l’UJI disposen de la figura de vicedeganat/vicedirecció de màster, la qual 

gestiona directament les activitats i qüestions relacionades amb els títols adscrits a cada un d’ells. A més, des del 

curs 2017, els centres disposen de personal d’administració amb funcions específiques de reforç a la gestió 

administrativa dels màsters.  
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Per primera vegada en 2016 s’han desenvolupat i aplicat criteris objectius (relacionats amb la cobertura i 

dimensions del grup, la modalitat i l’atracció d’estudiantat internacional i de fora de la CV) per a la dotació personal 

de suport propi dels màsters amb càrrec al VR amb un total de cinc contractes anuals, vinculats a la Fundació 

General, per a millorar la gestió acadèmica d’aquests. 

 

2.10. Pla de promoció dels màsters 

 

Atès el caràcter especialitzat d’aquests estudis és important oferir una informació acurada de cadascun dels 

màsters, tant al nostre estudiantat com al d’altres àmbits geogràfics. L’any 2017 es van realitzar accions 

promocionals dels màsters universitaris als territoris assenyalats al pla de Promoció de Postgrau: Castelló, València, 

Madrid, Alacant, Aragó, sud de Tarragona, Amèrica Llatina (Equador, Mèxic, Colòmbia) i Xina. 

2.10.1. Programa de difusió de l’oferta de màsters 

El programa de promoció de l’oferta acadèmica de postgrau de l’UJI, contempla una estratègia pluriennal on 

s’estableixen els objectius a assolir, públic, i accions a realitzar.Per a poder realitzar aquestes accions resulta 

imprescindible el treball conjunt amb els coordinadors dels màsters i dels doctorands, així com en determinats 

serveis de l’UJI: SGDE, USE, Oficina d’Estudis, Escola de Doctorat, etc. 

Les principals activitats realitzades en aquest sentit han estat: 

 Nou disseny i actualització del web de postgrau : www.postgrado.uji.es..  

 Elaboració de material promocional: díptics dels màsters, revista amb tota l’oferta, fullets genèrics, 

anuncis, etc. (en diferents llengües). 

 Accions de màrqueting (tradicional i en línia), articles i anuncis en mitjans de comunicació, posts i anuncis 

en xarxes socials, presència en buscadors i portals d’educació, màrqueting directe (en línia i postal), 

participació en les fires educatives més importants dels territoris assenyalats com a prioritaris: Espanya, 

Mèxic, Colòmbia, Equador i Xina. 

 Potenciar la figura de l’ambaixador o ambaixadora internacional, com a prescriptor dels estudis de la 

Universitat Jaume I, ja que aquest actua com punt d’informació de l’oferta de màsters entre els estudiants 

d’universitats d’arreu del món. 

 Programa d’atenció i ajuda al potencial estudiantat de màster universitari estranger, mitjançant una bústia 

de correu: study@uji.es, atenció telefònica, atenció personal i atenció via Skype, així com un web orientada 

a la internacionalització: www.international.uji.es. 

 Manteniment i explotació de les bases de dades de potencial alumnat de postgrau.  

2.10.2. Programa de captació de patrocinadors 

L’UJI, a través del seu Programa de Mecenatge i Patrocini, des dels òrgans de govern i per iniciativa de les direccions 
dels màsters oficials, col·labora amb empreses i entitats externes que contribueixen amb aquests estudis, a través 
d’una aportació monetària, o mitjançant la dotació de beques, la realització de pràctiques formatives, la impartició 
de xarrades professionals, visites a les empreses o altres activitats. Dels 46 màsters oficials, 21 màsters tenen acords 
de col·laboració actius amb empreses o entitats externes, la qual cosa representa el 47,7% dels nostres màsters 
oficials. Les col·laboracions econòmiques més destacades es realitzen en el màster universitari en Eficiència 
Energètica i Sostenibilitat; les ajudes i beques a estudiants (a banda de les proporcionades per Fundacions i altres 
organismes públics i privats) es concedeixen, per exemple, al màster universitari en Estudis Internacionals de la Pau, 
Conflictes i Desenvolupament, i el màster universitari en Cooperació al Desenvolupament; i les col·laboracions amb 
el dictat de seminaris, conferències o classes per part de professionals de les empreses, per exemple, en els màsters 

http://www.postgrado.uji.es/
http://www.international.uji.es/
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en Traducció Medicosanitària, Gestió de la Qualitat, Màrqueting i Investigació de Mercats, o Química Sostenible, 
entre altres.  
 

Hi ha més d’un centenar d’entitats i empreses col·laboradores entre les quals destaquen BP Oil España, 
UBE, Banco Santander, Fundación Balaguer Gonell Hermanos, Leroy Merlin, SGS Tecnos, Grupo Porcelanosa, 
CEEI, i altres empreses locals i regionals. 

 
2.10.3. Programa de captació d’alumnat de màster (Vegeu 2.10.1) 

 

2.11. Pla d’internacionalització dels màsters 

 

 Programa de mobilitat per a estudiantat de màster (eixint i entrant) Erasmus + 

 Programa de mobilitat per a estudiantat procedent d’Amèrica Llatina per a realitzar estudis de 

màster a l’UJI. 

S’han ofertat quatre places en el màster universitari en Tecnologies Geoespacials a la Universitat de Münster, i dues 

places en el màster universitari en Traducció Medicosanitària a la University College London, encara que aquestes 

últimes finalment no s’han cobert. 

CONVENIS 

En el programa Erasmus + durant el curs acadèmic 2016-17 hem continuat la renovació de tots els convenis firmats 

i s’han firmat nous convenis amb universitats europees. Amb Suïssa s’han firmat els convenis per a estar fora del 

programa Erasmus. Amb els Estats Units s’ha cancel·lat el conveni que teníem amb Madonna University.  

Mobilitat d’estudiantat de màster llatinoamericà 2016-17: 24 beques. 

 

FORMACIÓ DE DOCTORAT 
 

2.12. Pla de promoció de la qualitat i l’excel·lència en l’oferta de programes de doctorat 

 

2.12.1. Programa d’altes i baixes de professorat UJI en plans d’estudis de doctorat 

El professorat que forma part del programa de doctorat (PD) ha demostrat tenir una experiència investigadora 

acreditada mitjançant l’obtenció de sexennis per l’ANECA. Els PD, com a mínim, tenen un 60% de professorat amb 

dos sexennis acreditats, tesis dirigides en els últims cinc anys i projectes de R+D+I competitius. 

Professorat que no forma part del programa i vol dirigir o codirigir una tesi. S’han establert mecanismes que 

permeten la direcció o codirecció de tesis (aprovats en CDED núm. 6/2016) i que són de dos tipus: 

 Si es tracta de professorat UJI, però no està en el programa, se sol·licita informació 

institucional sobre sexennis i direcció de tesi. 

 Si no es disposa de reconeixement acreditat oficialment per l’ANECA, ha d’aportar 

indicadors equivalents als que serien avaluats per als sexennis i informació sobre tesis 

dirigides. 
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 Incorporació de professorat novell. Les persones sense sexennis reconeguts ni equivalents 

i sense experiència en direcció de tesi, poden codirigir amb un director o directora que 

tinga experiència demostrada. 

 La comissió acadèmica del programa de doctorat del programa procedeix a l’avaluació i a 

l’acceptació o no del director o directora. 

2.12.2. Programa de doctorats interuniversitaris i doctorats europeus 

Hi ha diferents PD que han aconseguit finançament europeu (International Training Networks, ITN) per a establir 

xarxes col·laboratives per a la formació dels doctorands i doctorandes. 

En aquests moments, el programa que està actiu i que disposa de finançament per a la realització de tesis 

en cotutela és: «Joint Doctorate in Geoinformatics-Enabling Open Cities», finançat per la Comissió Europea i les 

accions Marie Sklodowska-Curie, International Training Networks (ITN), European Joint Doctorates (EJD) (núm. 

642332-GEO-C-H2020-MSCA-ITN-2014). 

Hi ha una oferta total de vuit programes de doctorat avalats per dues o més universitats espanyoles amb 

capacitat formativa en recerca d’excel·lència: 

 Química Sostenible (coordinat per l’UJI) 

 Desenvolupament Local i Cooperació Internacional 

 Estudis Interdisciplinaris de Gènere 

 Ètica i Democràcia. 

 Història de l’Art 

 Màrqueting 

 Química Teòrica i Modelització Computacional 

 Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social. 

 

2.12.3. Programa de formació transversal en els plans d’estudis de doctorat 

En el present curs  hi ha una oferta de 17 cursos teòrics i pràctics que donen cabuda a 970 places anuals i s’ofereixen 

535 hores formatives, dels quals quatre es realitzen en modalitat en línia amb avaluació del professorat. 

Aquests cursos estan organitzats per a complir l’adquisició de les següents competències: 

 Els aspectes metodològics en la recerca. 275 hores, 400 places 

- Recursos bibliogràfics per a la recerca i coneixement obert (modalitat en línia i presencial) 

- Anàlisi de dades i utilització del programa SPSS: nivell inicial 

- Anàlisi de dades i utilització del programa SPSS i R: nivell mitjà 

- Instrumentació per a la recerca en ciència i tecnologia 

- Seguretat i salut en les tasques de recerca (modalitat en línia i presencial) 

 Els aspectes ètics en la recerca. 60 hores, 250 places 

- Ètica i deontologia en la recerca. 

- Investigació i perspectiva de gènere (modalitat en línia i presencial) 

 La comunicació científica, des de la difusió en mitjans especialitzats en la divulgació de la ciència al públic 

en general. 145 hores, 200 places 

- English for research: articles, presentations and dissemination of research results 

- «Research Pitches», concurs de vídeos breus de divulgació 

- Comunicació, difusió i divulgació de la recerca (modalitat en línia i presencial) 

- Presentacions efectives de resultats de recerca 
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 Les polítiques investigadores i el finançament de la recerca. 15 hores, 100 places 

- Carrera investigadora: plans de recerca i transferència del coneixement 

 La transferència del coneixement, la protecció dels resultats de la recerca, l’emprenedoria i la creació 

d’empreses de base tecnològica. 40 hores, 20 places. 

- Iniciació a la creació d’empreses emergents innovadores 

2.12.4. Programa de col·laboració amb organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+I 

Durant el curs 2016-17, tres doctorandes han realitzat estades en pràctiques en organismes públics de R+D+I de 

l‘àmbit europeu, finançades pel programa Erasmus + Pràctiques. 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/  

Des del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat es desenvolupa un nou programa de cofinançament de 

contractes predoctorals per a la realització del «Doctorat Industrial», el qual s’iniciarà en la convocatòria vinent del 

Programa Propi de Suport a la Recerca 2017-18. 

L’Escola de Doctorat i l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) han realitzat Jornades 

d’informació sobre el «Doctorat Industrial». Des de l’Escola de Doctorat s’han iniciat reunions amb empreses de 

l’ESPAITEC per a fomentar la realització de tesi amb menció de doctor industrial. 

2.12.5. Programa d’incentivació a la participació de professorat extern de prestigi, nacional i estranger, als doctorats 

Per a facilitar la participació de professorat estranger en els processos d’avaluació i defensa de la tesi, l’Escola 

incrementa el màxim de la despesa permesa per a la defensa de la tesi de 1.500 euros fins a 2.000 euros. 

Per a facilitar la participació del professorat estranger s’han implementat tots els processos de gestió, la 

informació al web i la comunicació en llengua anglesa. 

Els diferents PD compten amb la participació d’experts internacionals, tant en la direcció de tesis doctorals 

com en la seua posterior avaluació. 

En general, al voltant d’un 40% dels directors i directores de tesi són externs als programes de doctorat. 

Aquests investigadors han hagut de ser aprovats pels CAPD dels diferents programes tenint en compte les seues 

credencials investigadores (sexennis i experiència prèvia a la direcció de tesi doctorals). 

2.12.6. Programa de reconeixement de participació de professorat UJI en doctorat 

La Universitat Jaume I compta amb un programa de reconeixement de la tasca de direcció de tesis doctorals per al 

seu professorat: 

 Programa de suport a les activitats de recerca i d’innovació i transferència. Es reconeixen 0,5 crèdits per 

tesi defensada durant els últims cinc anys. Es poden reduir fins a un màxim de dos crèdits. 

 Normativa d’avaluació de l’activitat docent (programa Docentia-UJI). Es tenen en compte el nombre de 

tesis dirigides en els últims cinc cursos. Màxim 6 punts de 50. 

 Programa de retribucions addicionals al professorat en funció de mèrits de docència, recerca i gestió 

(sistema propi). Es reconeixen 3 punts per tesi dirigida fins a un màxim de 10 punts. 

El nombre total de professors i professores que han participat en aquests programes durant el curs 2016-17 és de 

219 i s’ha reconegut un total de 216,5 crèdits. 

 

 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/
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2.12.7. Programa de finançament i gestió administrativa del doctorat 

L’Escola de Doctorat compta amb tres persones que realitzen tasques administratives per a donar suport als 21 

programes de doctorat. Entre aquestes tasques hi ha: 

 Assistència a les reunions de les CAPD per a l’admissió del programa. 

 Seguiment dels expedients dels i les alumnes. 

 Assistència a la coordinació de cada programa per a la gestió docent. 

 Gestió dels cursos de formació transversals. 

 Tramitació del procés de lectura de tesis. 

En el curs 2016-17 hem treballat en la implementació informàtica de processos implicats en: 

 Inscripció al doctorat i cursos transversals. 

 Firma del compromís documental de supervisió (CDS). 

 Avaluació del document d’activitats docents (DAD) i el pla de recerca (PI). 

 Sol·licitud de premis extraordinaris de doctorat. 

 Sol·licitud de pròrroga als estudis de doctorat  

Des de la direcció de l’Escola, amb la participació del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, s’implementen 

nous procediments per a gestionar de manera telemàtica el procés de dipòsit i tràmits per a la defensa de la tesi. 

Finançament aportat per l’Escola de Doctorat per a donar suport als programes de doctorat: 

 Despeses associades a l’acte de defensa de tesi: Experts i tribunals. En el curs 2016-17 es van defensar 

135, les quals van suposar un cost de 202.500 euros. 

 Ajudes als estudiants i estudiantes per a la realització d’activitats formatives. Dotació anual total de 

15.000 euros. 

 Participació en congressos de referència. 

 Cursos o seminaris de formació en noves tècniques instrumentals, o en aspectes teòrics 

rellevants per a la tesi. 

 Estades breus en institucions de recerca fora de la Comunitat Valenciana. 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-

doctorand/ajudes-formacio/  

 

 Escola de Doctorat i Fundació Balaguer Gonell Hermanos mantenen un conveni per a fomentar la 

mobilitat internacional per a la realització de tesi que opten a la menció de doctorat internacional. 

10.000 euros anuals. 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-

doctorand/doctorat-intenacional/  

 Ajudes de formació específica per als programes de doctorat. 

 Dotació per a l’organització de seminaris i cursos de 10 hores formatives. 1.500 euros per 

curs. 

 Dotació per a l’organització de conferències inaugurals. 600 euros per conferència. 

 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-doctorand/ajudes-formacio/
http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-doctorand/doctorat-intenacional/
http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-doctorand/doctorat-intenacional/
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2.13. Pla de captació de talent i suport als doctorands i doctorandes 

 

2.13.1. Programa de la Jornada de Portes Obertes de Doctorat 

Atès que es cobreix el 90% de les places que constitueixen l’oferta de tots els PD no s’ha considerat necessari fer 

una jornada que complemente l’oferta. No obstant això, amb el Servei de Comunicació s’organitzarà una jornada 

de portes obertes en el curs 2018-19, integrada dins de la Jornada de Portes Obertes per al màster. 

Els dos últims anys la difusió del programa s’ha realitzat mitjançant el web de l’Escola de Doctorat i dels 

diferents PD, a més de la revista de difusió Postgrau. (2015-16, 2016-17, 2017-18). 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/  

2.13.2. Programa d’acollida a l’estudiantat de doctorat 

Durant els cursos passats, una vegada finalitzada l’admissió i matrícula en el doctorat, es realitza una jornada 

d’acollida dirigida als nous doctorands i doctorandes i als seus supervisors i supervisores de tesi. Seguidament, els 

coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat realitzen sessions informatives específiques per a 

informar de les característiques pròpies de cada programa. 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/benviguda-postgrau/acollida-17-18/ 

Conferències inaugurals dins de la Jornada d’Acollida de Doctorat: 

 Curs 2014-15. Dr. Avelino Corma Canós, premi Rei Jaume I en Investigació Científica i Tècnica 2014. 

Catedràtic de Tecnologia Química de la Universitat de València. Doctor honoris causa per la 

Universitat Jaume I. 

http://www.uji.es/com/noticies/2014/06/1q/avelino-corma/ 

 Curs 2015-16. Dr. Pablo Artal, premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies 2015 i catedràtic d’Òptica 

de la Universitat de Múrcia. 

http://www.uji.es/com/agenda/2015/11/03/pablo-artal/ 

 Curs 2016-17. Dr. Jordi Garcés Ferrer, catedràtic i director de l’Institut Universitari de Recerca en 

Polítiques de Benestar Social de la Universitat de València. Doctor honoris causa per la Universitat 

Jaume I. 

 Curs 2017-18. Dr. Romà de la Calle, catedràtic i membre numerari de la Reial Acadèmia de Belles 

Arts de Sant Carles de València. Doctor honoris causa per la Universitat Jaume I. 

En les dues últimes edicions també es van celebrar la cerimònia d’investidura dels doctors i doctores que van 

defensar les seues tesis al curs anterior. 

2.13.3. Programa de contractes predoctorals 

Vicerectorat d’Investigació i Doctorat. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador. 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/
https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/benviguda-postgrau/acollida-17-18/
http://www.uji.es/com/noticies/2014/06/1q/avelino-corma/
http://www.uji.es/com/agenda/2015/11/03/pablo-artal/
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Acció 3.1: Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador. 18 contractes anuals amb 

una duració de tres anys. 

 

 

2.13.4. Programa de premis extraordinaris de doctorat 

Escola de Doctorat. Reconeixement a les tesis doctorals de qualitat excepcional. Tesis amb menció de cum laude. 

El nombre de premis depèn del nombre de tesis defensades al llarg del curs anterior. 

 Convocatòria 2014-15: 9 premis en quatre branques de coneixement. 

 Convocatòria 2015-16: 28 premis en cinc branques de coneixement. 

 Convocatòria 2016-17: 32 premis en cinc branques de coneixement. 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/pext/actual/ 

2.13.5. Programa d’ajudes per a la realització de tesi amb producció científica o transferència de coneixements de 

qualitat 

Encara no s’han implementat accions en aquest programa. 

2.13.6. Programa d’ajudes per a la realització de tesi doctorals en valencià 

Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme: 

 Convocatòria d’ajudes per a la realització de treballs de final de grau, treballs de final de màster i 

tesi doctorals en valencià. 

Finançament de despeses de fotocòpies i d’enquadernació (117 euros per tesi). Durant l’any 2016 van ser 

finançades sis tesis doctorals. 

2.14. Pla d’internacionalització del doctorat 

 

2.14.1. Programa de beques per a realitzar estades temporals en altres centres de recerca per al personal docent i 

investigador de la Universitat 

 Programa de mobilitat del personal investigador. Acció 2. Beques per a realitzar estades temporals 

en altres centres d’investigació, per al personal docent i investigació de la Universitat. 

 Objecte: Completar, ampliar i actualitzar la formació de personal investigador en formació o 

perfeccionament de la Universitat Jaume I que no dispose d’un programa específic d’estades en 

centres de recerca. Duració mínima de dos mesos i màxima de sis mesos. Dirigida a: ajudants, 

personal investigador predoctoral, professorat ajudant doctor. En el Pla de l’any 2016 es varen 

beneficiar d’aquestes ajudes 16 doctorands.  

http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/ 

2.14.2. Programa d’ajudes per a la realització de tesi en règim de cotutela o amb menció de doctorat internacional 

 Escola de Doctorat i Fundación Balaguer Gonell Hermanos. Conveni per a fomentar la mobilitat 

internacional dels doctorands. 

 Quatre ajudes anuals per a la realització d’estades de recerca de duració mínima 

de tres mesos en centres estrangers. Objectiu: estimular la realització de tesis 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/contractes-premis/pext/actual/
http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/
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doctorals amb menció de doctor o doctora internacional. Han participat 12 

doctorands/doctorandes en les tres edicions del programa. 

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-

premis/ajudes-doctorand/doctorat-intenacional/ 

 Vicerectorat d’Investigació i Doctorat: 

 Programa de mobilitat del personal investigador. Acció 2. Beques per a realitzar estades 

temporals en altres centres. Objectiu: facilitar la realització de doctorats internacionals, 

per a les quals s’exigeix un mínim de tres mesos d’estada en un centre de recerca 

estranger. 

http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv17/ 

 Inscrites 16 tesis en règim de cotutela internacional, tres de les quals han estat defensades en el curs 2016-

17. 

 European Joint Doctorates del programa Maria Sklodowska-Curie Actions, ITN. Programes conjunts entre 

l’UJI i diverses universitats estrangeres, els quals permetran ampliar substancialment la realització de tesis 

en règim de cotutela internacional. Hi ha previstes deu noves tesis. 

 

2.14.3. Programa de mobilitat de doctorands en entitats i institucions implicades en R+D+i 

 Programa d’ajudes de doctorat per a estudiantat llatinoamericà. Alumnes d’origen llatinoamericà que han 

cursat estudis de màster a l’UJI. Convocatòria de sis ajudes de 5.000 euros per dos anys. En el curs 2016/17 

concedides quatre ajudes.  

http://www.uji.es/serveis/ori/base/beques_llatino/doctorat/arxiudoctorat/doctorat1617/ 

 Ajudes d’estudi per a estudiant de doctorat provinent de països empobrits. Convocatòria des del curs 2016-

17. L’objectiu d’aquesta convocatòria és ajudar les persones provinents de països empobrits que vulguen 

realitzar estudis universitaris de grau, màster i doctorat a la nostra Universitat i que no puguen fer-ho per 

raons econòmiques. Subvenció total o parcial per a la matrícula i en el cas de doctorat i màster, les taxes 

de defensa o treball de final de màster, i expedició de títol. Cap ajuda concedida a doctorands o 

doctorandes en la darrera convocatòria 2017-18. 

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesrh?parid=26339&pcategoria=4&psubcategoria=6 

 Programa Drac d’ajudes a la mobilitat a la regió Vives. Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels 

estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa 

Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la Xarxa. Han 

utilitzat aquest programa quatre doctorands en 2017. Convocatòria no resolta encara. 

o Acció 1. DRAC Estiu. 

o Acció 2. DRAC Formació avançada.  

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesrh?parid=27054&pcategoria=4&psubcategoria=8 

 

2.14.4. Programa d’ajudes per a la realització de tesis doctorals interdisciplinàries entre grups de recerca de la 

Universitat Jaume I 

Encara no s’han implementat accions. 

  

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-doctorand/doctorat-intenacional/
http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/contractes-premis/ajudes-doctorand/doctorat-intenacional/
http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv17/
http://www.uji.es/serveis/ori/base/beques_llatino/doctorat/arxiudoctorat/doctorat1617/
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesrh?parid=26339&pcategoria=4&psubcategoria=6
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesrh?parid=27054&pcategoria=4&psubcategoria=8
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3. ETAPA POSTUNIVERSITÀRIA 
 

ALUMNI 
 

3.1. Pla de relació amb els alumni 

 

Mantenir el contacte amb els antics membres de la Universitat Jaume I, permet a l’UJI col·laborar activament en la 

incorporació laboral dels seus egresats, en la captació de nous estudiants i en la realització d’activitats culturals o 

d’interès social. A més, la relació amb els seus antics alumnes afavoreix activitats de mecenatge i, en definitiva, 

serveix per a estretir vincles entre la universitat i la societat.  

Amb el Programa AlumniSAUJI, que es va posar en marxa el 2014 amb l’aprovació per part del Consell de 

Govern, la Universitat Jaume I assumeix un paper actiu en la seua relació amb els antics alumnes i els fa partícips 

d’algunes de les polítiques de l’UJI. Mitjançant el contacte actiu i directe amb el seu antic alumnat i els amics de 

l’UJI, la Universitat estableix vies i xarxes de col·laboració a curt i llarg termini que afavoreixen l’assoliment de metes 

institucionals. 

DADES 

El Programa AlumniSAUJI està format per dos tipus de membres: 

- AlumniBàsic: col·lectiu al qual pot pertànyer, per dret, l’antic alumnat de l’UJI, sense pagament de quota i amb 

uns serveis actius de difusió i manteniment del seu vincle corporatiu.  

- AlumniSAUJI Premium: antic alumnat i amic i amigues de l’UJI que té una implicació més àmplia amb el 

programa i paga una quota anual de 30 € any i que els atorga beneficis com quan eren membres actius de l’UJI 

(antic soci de SAUJI).  

Fins al gener de 2018, hi ha prop de 15.000 persones que formen part del Programa AlumniSAUJI. D’elles, 

10.500 són membres AlumniBàsic i 4.500 AlumniSAUJI Premium. 

 

 

La Universitat Jaume I té un total de 44.600 antics alumnes. 
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Per tant, podríem dir que el 22,5 % del total antic alumnat UJI són del Programa AlumnmiSAUJI 

Segons la base de dades Alumni,  hi ha un total de 44.600 antics alumnes UJI (comptant duplicitats). Aquesta 

dada indica que prop d’un 22.5% dels antics alumnes UJI formen part del Programa AlumniSAUJI. 

Segons la mateixa base de dades, si sols tenim en compte els antics alumnes dels quals tenim dades de 

contacte (prop del 70% dels 44.000=  30.000). Podem considerar que el 36,4% dels antics alumnes de l’UJI 

contactats forma part del Programa AlumniSAUJI. 

 

 

(Si sols tenim en compte els 33.000  amb els quals s’ha contactat un 36,4 %) 

Dels AlumniSAUJI Premium un 80% tenen titulació universitària i, d’aquests: 

- un 71% són antics alumnes de l’UJI (2.575)  

- un 29% no ha estudiat a UJI (1.088) 

La modalitat d’amic de l’UJI són els que no tenen estudis superiors a l’UJI (1.088) + 20% no té estudis 

superiors (906)= 1994 (un 44% dels AS Premium) 

Les quotes dels AlumniSAUJI Premium i els ingressos per cursos formatius propis aporten un 80% 

d’autofinançament al Programa AlumniSAUJI. 

3.1.1. Programa de contacte intern amb els Alumni 

Podríem distingir tres tipus d’accions de relació amb els Alumni: 

1. Accions amb els futurs Alumni UJI. 

2. Accions amb els Alumni UJI: 

a. Accions amb els que encara no formen part del programa 

b. Accions amb els que formen part activa del Programa 

3. Accions detecció Alumni estratègics. 

1. Accions amb futurs AlumniUJI 

 Actes de graduació: 

Alumni Bàsic
AlumniSAUJI

Premium
(sols ex-UJI)

Total
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Alumnis
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Els alumnes convocats han sigut 2.035, amb una participació final de 958 graduats i graduades. Quant als invitats, 

2.183 familiar i/o amics han acompanyat els graduats i graduades.  

Després de quatre anys coordinant els actes oficials de graduació, prop de 3.300 graduats i graduades han 

participat en els 33 actes oficials de graduació de l'UJI acompanyats per prop d’11.000 familiars i amics, molts dels 

quals han aprofitat aquests actes per a descobrir la Universitat Jaume I. 

L'assoliment d'aquest esdeveniment queda patent en un augment continu de participants, que ha arribat 

al 47% de resposta positiva en els darrers actes celebrats. 

A més a més, la convocatòria d’aquests permet una neteja de la base de dades de recents titulats i titulades, 

i ens ha ajudat a actualitzar les dades de contacte de prop del 85% dels alumnes convocats, la qual cosa suposa la 

renovació de dades de prop de 6.800 titulats recents en els últims quatre anys. 

 Accés a la formació del programa AlumniSAUJI de l'alumnat actual: 

Actualment el 43% dels alumnes que realitzen cursos de formació continuada i tallers de millora professional del 

programa AlumniSAUJI són alumnat universitari, complementat d'aquesta manera la formació que ja ofereix la 

mateixa Universitat. Fins a la data, 140 estudiants UJI han participat en les activitats programades pel programa per 

al curs 2017-18. 

 Presència en fase presencial de matrícula grau primer any  

Amb la col·laboració del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, presència durant la setmana de matrícula de 

grau presencial que es realitza al mes de juliol 2017. Amb dues vies d’informació: 

o Donar benvinguda als nous membres UJI: un antic alumne naix el dia que es matricula per primera 

vegada. Que sàpiguen que poden comptar amb l’experiència d’antics alumnes. 

o Informar els pares i acompanyants dels nous matriculats amb “Fes-te amic de l’UJI”. 

2. Accions amb els AlumniUJI 

Per a poder gestionar el Programa AlumniSAUJI la Universitat Jaume I ha creat el seu propi programa CRM 

(Customer Relationship Management) amb el quual es realitzen la major part de les accions amb la base de dades 

Alumni i que es vol fer extensible a la resta de serveis que gestionen bases de dades. 

Fins al juliol del 2017, amb el CRM sols es gestionaven els AlumniBàsic i es mantenien dues aplicacions per 

a gestionar el Programa AlumniSAUJI: CRM i antic aplicatiu de SAUJI en IGLU+ORACLE. 

Actualment, ja s’ha fet la migració parcial de les dades dels AlumniSAUJI Premium que permet fer part de 

les gestions (cobraments + altes + baixes) però queda pendent la migració total dels històrics de dades, l’eliminació 

de duplicitats, la millora del sistema d’enviaments i la recerca dades, per exemple.  

Les dades de les quals es nodreix el Programa Alumni són: 

- les dades que al seu dia van facilitar els antics alumnes quan estaven matriculats a UJI; 

- les dades que faciliten per a formar part del Programa; 

- les dades que s’aconsegueixen en les accions a les xarxes socials + inscripció a cursos propis + activitats 

pròpies; 

- les dades que faciliten en el moment de la sol·licitud del títol; 
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2.a. Accions amb els que encara no formen part del Programa  

La majoria de les dades de contacte de què disposem (alumnes no recents) es corresponen amb les dades de 

contacte familiar o principal facilitades en el moment d’estar matriculats a l’UJI. 

Això comporta fer accions d’actualització de la base de dades periòdiques:  

- Coordinació amb bases de dades d’altres serveis UJI. En especial amb el Servei de Gestió de la Docència i 

Estudiantat (SGDE) que recull els correus més recents que faciliten l’Alumni en la sol·licitud del títol.  

- Accions d’enviament de correus electrònics de màrqueting (tramesa massiva) Amb l’automatització de les 

altes dels antics alumnes de l’UJI com a AlumniBàsic ja no és necessari realitzar accions d’enviament de 

correus electrònics de màrqueting entre els nous titulats i titulades.  

o Fins al 2017 es van realitzar enviaments massius de correus electrònics a totes les persones que 

han format part de l’UJI i que compleixen els requisits per a ser AlumniBàsic. 

 1r enviament el 20-11-2014 a prop de 30.000 membres. 

 2n enviament el 10-02-2016 a prop de 26.000 membres. 

En ambdues accions hi ha un increment de més de 1.000 inscrits en els dies posteriors a l’acció. 

o Campanya “Gràcies” amb l’eina MDirector (de pagament) que permet anàlisi posterior de l’eficàcia 

de la campanya i coneixement dels correus retornats. 

- Accions de telemàrqueting: realitzada amb els antics alumnes del 2004-2010-2011-2012-2013. 

- Accions postals: enviament cartes als antics alumnes dels quals sols disposaven d’aquesta via de contacte. 

11.879 titulats proposats, no contactats, sense adreça de correu electrònic. D’aquests sols adreça postal 

(familiar o de quan estaven matriculats). Aproximadament 1.000 són adreces estrangeres. 

Total de cartes enviades: 10.750 

Total enviat 10750 % 

Altes Alumni Bàsic 253 2,35 

Correu retornat 671 6,24 

 

2.b. Accions amb els que formen part activa del Programa 

2.b.1. Accions d’actualització de dades  

És fonamental mantenir la base de dades dels AlumniSAUJI actualitzada, ja que la via principal de contacte és el 

correu electrònic. Es realitza de forma habitual acció d’actualització dels missatges retornats a la llista de distribució 

i dels enviaments a través del CRM. 

Per exemple, la darrera acció d’actualització amb els correus retornats dels AlumniSAUJI Premium utilitzant 

el contacte telefònic  ha permés actualitzar l’adreça electrònica de a 290 AlumniSAUJI Premium dels 350 missatges 

retornats, per tant amb una efectivitat del 83%. 

Malgrat això, el sistema d’enviaments de correus electrònics de l’UJI no permet tenir un anàlisi del rebot o 

retornament dels mails CRM, fet que dificulta les accions d’actualització. 
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 S’han realitzat dues proves d’enviament amb altres aplicatius que està provant el Servei de Comunicació 

com el MDirector: 

Campanya: Gràcies  -  Assumpte: 2017 ha estat un any increïble! 

 Alumni Bàsic AlumniSAUJI Premium 

Data 01/03/2018 30/01/2018 

Nombre enviaments 10.321 4.401 

Obertures 2.503 (24,25%) 1.938 (44,03%) 

Retornaments 171 107 

 

 Una altra acció d’actualització ha estat mitjançant enviament postal, al setembre-octubre 2017, d’una carta 

i informació d’activitats AlumniSAUJI del nou curs acadèmic 2017-18: 

Total enviat 12.000 

Alumni Bàsic 7.500 

AlumniSAUJI  

Premium 
4.500 

Correu retornat 117 

 

2.b.1. Accions de fidelització 

Les accions de fidelització es fonamenten en:  

 Comunicació segmentada amb l'antic alumnat, per mantenir viu el vincle amb la Universitat. 

 Resultats de l’enquesta de satisfacció, per conèixer noves vies de col·laboració i relació demanades pels 

Alumni. 

 Gestió personalitzada de les baixes. 

Comunicació  

Els membres del programa AlumniSAUJI, tant en la seua categoria Bàsic com Premium, tenen dues línies 

comunicatives que responen a dos objectius principals: d'una banda, reforçament de la marca UJI i del sentiment 

de pertinença i, d'una altra, la difusió de l'oferta formativa i activitats/notícies del seu interès que realitza la 

institució. 

Quant al Reforçament de la marca UJI i sentiment de pertinença:  

Es presenta en els formats i canals que es defineixen a continuació i el contingut es basa en informació institucional 

de rellevància per a l'antic alumnat (reconeixements a la Universitat, procediments administratius, formació 

continuada i oferta cultural o esdeveniments socials com la Festa de les Paelles, les graduacions, la Magdalena, etc.) 

i informació relacionada amb antics alumnes de l'UJI i la seua situació actual (premis, trajectòria professional, se'ls 

convida a participar en activitats UJI prop del seu lloc de residència actual...). 
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 Butlletí electrònic 

o A Bàsic: semestral 

o AS Premium: cada tres setmanes 

 Xarxes socials 

 Les dades aportades són de les xarxes socials gestionades pel programa, tot i que les accions es 

complementen i reforcen amb les oficials de l'UJI. 

o Facebook: 2.434 seguidors 

o Twitter: 923 seguidors 

o LinkedIn: 3.430 contactes 

o Instagram: 171 

 Informació perfilada segons cercles 

Quant a la Difusió de l'oferta formativa i activitats UJI 

Per a la difusió de l'oferta acadèmica existeixen dos canals: 

 Llistes de distribució moderades 

Llistes genèriques (tots els alumni, Alumni Bàsic o AlumniSAUJI Premium) on els serveis UJI poden enviar 

directament la informació que volen que reba l'antic alumnat i amics i amigues de l'UJI. Els membres de la categoria 

Premium, a més a més, també reben la llista de distribució UJI com la resta de comunitat universitària. 

 Enviaments perfilats 

Informació específica enviada des del programa AlumniSAUJI. Segons el tipus de formació o activitat, els enviaments 

es poden perfilar segons: 

o Cercles professionals * 

o Titulació 

o Any de finalització d'estudis 

o Clubs territorials 

* L'antic alumnat segons la seua titulació és adscrit de manera automàtica a un cercle determinat, però pot decidir 

després ampliar quin tipus d'informació vol rebre segons el seu perfil professional, interessos, etc. 

L'oferta que s'envia pels canals descrits anteriorment inclouen: 

1. En el moment de fer-se membre: 

Resum avantatges Alumni (accessos, oferta de formació continuada -SLT, SASC, etc.). 

2. Anualment: 

Oferta formativa de postgrau (màsters i altra formació específica) perfilada segons l'àrea de coneixement. 
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3. Puntualment (a mesura que es produeix): activitats d'inserció laboral realitzades per l’OIPEP i l'Agència de 

Col·locació i altra formació o informació molt relacionada amb àmbits d'estudi o titulacions que facilita el 

PDI (jornades, conferències, estudis realitzats a l'UJI, notícies d'interès en premsa, etc.). 

Enquesta de satisfacció 

Només es realitza amb els AlumniSAUJI Premium. 

Els resultats de l’enquesta de satisfacció ens permeten conèixer noves vies de col·laboració i relació, així 

com activitats o serveis sol·licitats. Al mateix temps, l’enquesta permet donar a conèixer a qui la realitza tots els 

avantatges que té sent membre del Programa. 

Durant el 2017 s’ha actualitzat l’enquesta de satisfacció i, per primera vegada, s’ha utilitzat l’eina de l’OPAQ 

per a poder executar-la. Es va dur a terme a desembre 2017 i gener 2018, i estem pendents de conèixer els resultats. 

Gestió de les baixes 

S’ha implementat un pla de tractament personalitzat de les baixes que inclou:  

- missatges o trucada personalitzada segons la resposta de motiu baixa, per tal de recaptar informació 

- modificació en l’enquesta dels motius de baixa que permet conèixer millor les raons 

- accions de telemàrqueting en les baixes que no han respost a l’enquesta 

3.Accions detecció Alumni estratègics 

o Accions amb Linkedin per a detectar ubicació i dades laborals Alumni 

La pàgina de Linkedin de la Universitat Jaume I detecta 15.265 Alumni i permet fer segmentació per territori o 

empreses on treballen, entre molts altres filtres. 

Per a contactar amb ells es realitzen publicacions periòdiques al “mur”. Ja que Linkedin no permet fer 

accions massives de difusió als contactes d’adreces dels antics alumnes de la pàgina universitat i els enviaments 

segmentats tenen un cost elevat, ja que es considera campanya de publicitat, i permeten un màxim de 50 

enviaments per dia. 

Actualment s’extrauen dades individualment de Linkedin, es contrasten amb les oficials de l’UJI (no sempre 

és real el que es publica en el currículum i de vegades no han finalitzat estudis a l’UJI). Una vegada generada la llista 

s’estan realitzant dos tipus de contacte: 

- contacte individual, amb missatge personal mitjançant el compte de Linkedin  

- contacte mitjançant el compte de correu que consta a CRM Alumni  

o Accions amb PDI per a conèixer els seus contactes amb Alumni excel·lents. 

El professorat UJI és qui millor coneix on estan els seus antics alumnes excel·lents i en moltes ocasions 

manté un contacte actiu amb ells. 

Mitjançant els deganats i direcció de l’Escola, junt amb l’enviament de correus al PDI, es va realitzant una 

relació d’antics alumnes que ocupen llocs de responsabilitat en el seu àmbit laboral. 

Entre gener-febrer 2018 s’han contactat amb 29 vicedegans/vicedirectors i amb el Director de l’Escola per 

a l’EurUJI. Aquest PDI ha proporcionat 25 contactes d’alumnes. 
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Aquests antics alumnes, junt amb altres set aconseguits per accions de Linkedin, han acceptat participar de 

forma activa. De fet els 32 antics alumnes formen part de la campanya “experiència UJI” que es realitzarà als mitjans 

de comunicació per a la captació d’estudiantat.  

o Creació de clubs territorials per a implantar per territoris la xarxa d’antics alumnes i conèixer els 

llocs de responsabilitat que ocupen 

Els clubs AlumniSAUJI són una representació territorial d’antics i antigues alumnes en diversos països del món o 

províncies d’Espanya. 

Tenen com a finalitat impulsar i promoure activitats de col·laboració, intercanvi i millora professional dels 

titulats i titulades de l’UJI en les seues zones de residència actual, a més d’oferir assessorament institucional i 

acadèmic per part de la Universitat i donar-los accés a serveis i formació en línia. 

A més, la creació d'aquests clubs no sols pretén reforçar el vincle dels antics alumnes amb la institució en 

la qual es van formar, també vol servir de mitjà per a establir lligams amb la resta d’antics membres de l’UJI, 

independentment del seu lloc de residència. Amb els clubs també es vol potenciar la xarxa col·laborativa dels antics 

alumnes per a potenciar projectes professionals, facilitar informació als futurs i futures alumnes d’aquell territori 

interessats a estudiar a l'UJI, així com donar suport als nouvinguts arribats al territori del club per facilitar la seua 

acollida. 

Durant el 2017, coincidint amb les accions de promoció del grau i postgrau en les fires d’educació, s’han 

realitzat les següents accions: 

 Clubs nacionals: participació en diverses accions per tal d’establir contactes i relacions amb Alumni UJI que 

resideixen a altres parts de l’Estat, i començar a treballar en agrupacions provincials d’una manera més 

perfilada 

o FIEP València, 28 de febrer. Contacte amb Alumni establerts a València 

o Aula Madrid, 3 i 4 de març. Contacte amb Alumni establerts a Madrid 

o Especializa-T, Castelló, 27 d’abril. Contacte amb Alumni de la província de Castelló. 

o Juventud Activa, Terol, 4 al 6 de maig. Contacte amb Alumni establerts a Aragó. 

 Clubs internacionals: al novembre de 2015 es va inaugurar el primer club internacional AlumniSAUJI a la 

ciutat de Bogotà, i ja s’han iniciat converses per donar-li forma a altres clubs Internacionals a Mèxic i 

Equador. Amb la finalitat de conèixer la situació i necessitats dels nostres Alumni arreu del món, 

AlumniSAUJI ha participat en: 

o Feria Internacional de Educación QS World Grad School Tour, 11 de febrer a Quito (Equador), 14 

de febrer a Bogotà (Colòmbia) i 16 de febrer a Ciutat de Mèxic (Mèxic) 

o Europosgrados México, 9, 11 i 14 de novembre a Puebla, Guadalajara, i Mérida respectivament. 
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INTEGRACIÓ EN EL MÓN LABORAL I SOCIAL 
 

3.2. Pla d’ocupació i suport en la cerca de treball 

 

3.2.1. Programa d’anàlisi de la demanda professional 

 Seguiment d’inserció laboral de graus, màsters i doctorats. Informes: 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/obsoc/informes/ . Indicadors públics d’inserció 

laboral, en fase de publicació completa a: http://ujiapps.uji.es/ind/rest/publicacion/  Previst; 

estudi cohort 2013-14 a tres anys i 2015-16 a un any. 

Informes: http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/obsoc/informes/  

Principals Indicadors d’Inserció Laboral corresponents a titulats i titulades del curs 2015/16, enquestats en 2017 

 
 

Taxa d’activitat Taxa 
d’ocupació 

Autoocupació Taxa d’atur Ajust estudis-
treball 

Graus UJI 87,57% 47,14% 8,00% 46,17% 44,90% 

Màsters 
universitaris UJI 

96,48% 72,86% 18,00% 24,48% 72,92% 

 

S’han elaborat set indicadors per als estudis de grau i màster i 11 (alguns compartits amb grau i màster) en el cas 

dels estudis de doctorat. 

Indicadors només de grau i màster: 

 Inserció per pràctiques: percentatge de titulats o titulades que responen 

afirmativament a la pregunta «Amb posterioritat a l’estada, ha treballat per a 

l’empresa que el va acollir en pràctiques externes?» 

 Experiència d’ocupació des de la finalització dels estudis: percentatge de titulats o 

titulades que van trobar alguna ocupació al cap dels 12 mesos posteriors a la 

finalització dels estudis de referència. 

 Ajust estudis-treball: percentatge de titulats o titulades que treballen en una 

ocupació ajustada al seu nivell d’estudis. 

Indicadors compartits per grau, màster i doctorat: 

 Taxa d’activitat: proporció de titulats que es troben en situació d’activitat (treballen 

o busquen treball) 

 Taxa d’ocupació: proporció dels titulats que han contestat a l’enquesta i treballen, 

tant per compte propi com per compte d’altri 

 Taxa d’atur: proporció dels titulats actius que no treballen 

 Autoocupació: es calcula a partir de l’ítem «Quina és la seua situació laboral actual?» 

 

 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/obsoc/informes/
http://ujiapps.uji.es/ind/rest/publicacion/
http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/obsoc/informes/
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Indicadors exclusius de doctorat: 

 Universitat com a via d’inserció: percentatge d’èxit de les tècniques de recerca 

d’ocupació relacionades amb la Universitat: contactes establits gràcies a la 

Universitat (estades en pràctiques, grups de recerca, projectes, etc.) més ús dels 

serveis d’ocupació de l’UJI (OIPEP). 

 Requisit de doctorat: es calcula a partir de l’ítem «Quin nivell d’estudis es requereix 

en la seua última ocupació?», «Tenir el títol de doctor». 

 Requisit de titulació universitària: es calcula a partir de l’ítem «Quin nivell d’estudis 

es requereix en la seua última ocupació?» Sumant les respostes «Tenir el títol de 

doctor» més «Tenir la seua titulació específica» més «Ser titulat universitari», sobre 

la mostra dels o de les persones que han treballat alguna vegada. 

 Percentatge de doctors i doctores en empreses: es calcula a partir de l’ítem «En quin 

tipus d’institució desenvolupàveu la vostra última ocupació?», sobre la mostra dels 

que han treballat alguna vegada. La categoria «Empreses» inclou tant públiques com 

privades. 

 Percentatge de doctors i doctores en universitats: es calcula a partir de l’ítem «En 

quin tipus d’institució desenvolupàveu la vostra última ocupació?», sobre la mostra 

dels que han treballat alguna vegada. La categoria «Universitats» inclou també els 

centres o instituts de recerca, tant públics com privats. 

 Percentatge de doctors i doctores amb un contracte anual estable: es calcula de 

manera diferent per al perfil «Universitat» que per al perfil «empresa»: 

Universitat: inclou ajudant doctor; contractat doctor i professor funcionari. 

Privada: inclou contracte indefinit. 

 Mobilitat postdoctoral internacional: percentatge de doctors o doctores que han 

realitzat mobilitat internacional després dels estudis, sobre el total. 

Els següents indicadors es calculen per al conjunt del tipus de títol (grau, màster i doctorat), per sexe i per a grau i 

màster, per branca de coneixements. 

 Es treballa perquè els indicadors es puguen consultar de manera interactiva en la web de l’UJI 

http://ujiapps.uji.es/ind/rest/publicacion?descripcion=&uso=37119&agrupacion=&agregacion=  

 Inclusió i ocupabilitat. 

Nou: Convocatòria de Beques de pràctiques Fundació ONCE-CRUE (estudiantat amb discapacitat). Resolta 

16/17: cinc places. 

3.2.2. Programa d’orientació professional i formació en ocupabilitat 

Seguiment 2016-17 

Mesura 

1. Orientació professional individualitzada, presencial o a distància 

En marxa, 147 usuaris de 53 titulacions diferents 

2. Guies en línia Preocupat i PROMOTE, projecte UJIXMON 

Dades 2016-17 191 videorelats UJIXMON 

Preocupat: 12.793 visites 

PROMOTE: 7.193 visites  

http://ujiapps.uji.es/ind/rest/publicacion?descripcion=&uso=37119&agrupacion=&agregacion
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3. 3: NOU: #Super Dimarts per l’Ocupació 

Formació cap a l’ocupació: 

Nombre d’assistents totals: 1.462 

 Satisfacció global: 4,26 

 Nombre de titulacions diferents participants: 117 

 Nombre d’accions organitzades: 26 

  -Formació de pràctiques internacionals 9  

  -Formació Programa Beques Santander- CRUE- CEPYME. 4 

  -Pla de Formació per a les Pràctiques Internacionals 2017-18 2 

 Formació cap a l’ocupació.  # Super Dimarts: 11 dels 13 proposats 

  Novetat 2017-18: #Superdimarts en línia 13 tallers 

 

Mesura 

Jornades d’Orientació Professional i Inserció Laboral 

Jornades d’orientació professional titulacions: 7 

 - Graus en Mestre/a d’Educació Infantil i Primària.  

 - Grau en Psicologia. 

 - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.  

 - Grau en Traducció i Interpretació.  

 - Grau en Dret. 

 - Grau en Infermeria. 

 - Grau en Criminologia i Seguretat. 

 

3.2.3. Programa de suport en la cerca del primer lloc de treball 

Seguiment curs 2016-17 

Mesura 

Agència de Col·locació 

En 2016-17: 

-El nombre d’empreses registrades a l'Agència de Col·locació és de 246, 58 més que l'any anterior (188). 55 

empreses han publicat 169 ofertes. 

El nombre de noves persones inscrites en 2016 és de 2.069. 

Mesura 

Ocuparty 

Realitzades en 2016-17: 9 

Torrecid, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), Decathlon, Bricomart i Psicotalent. Les 

presentacions en total han sigut 9, ja que dues de las empreses han fet 2 i 4 presentacions. 
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Pràctiques externes Internacionals (grau, màster i doctorat) 

Mesura 

Pla de Formació de pràctiques Internacionals I 

Annex IV: Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2016-17 

 Total assistents: 282, 9 talleres 

Erasmus + pràctiques (conv 16/17) 

Erasmus + pràctiques: Projecte 2016 UJI: executades 30 places 

Projecte 2016 Consorci: executades 22 places 

Pràctiques Solidàries en Països Empobrits 2016-17 

PASPE 16/17 5 mobilitats 

University Junior International Entrepreneurs 2016-17 

UJIE 16/17 executades 3 mobilitats 

Pla de formació de pràctiques internacionals II 

Realitzat el Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2017-18: estratègies i eines avançades per a 

l’ocupació i les pràctiques internacionals (8a edició) (tancat). 

 

Pràctiques externes nacionals (grau i màster) 

3.678 matriculats en 2016/17 

 1,21 ofertes per estudiant 

Mesures 

Nou: convocatòries públiques de selecció: 

-IN2RURAL (2 convocatòries) 

 Executat al 100%: 4 beques adjudicades (1a convocatòria: 2 beques nacionals i 1 internacional; 2a 

convocatòria: 1 beca internacional) 

-Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i la Conselleria d'Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

Executada al 100%: 12 beques adjudicades (5 a la Conselleria d’Agricultura i 7 a la Conselleria 

d’Habitatge). 

-Pràctiques externes no remunerades en MAEC (ambaixades i consolats) 

  7 estudiants preseleccionats per l’UJI, dels quals 1 estudiant seleccionat pel MAEC 
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FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA 
 

3.3. Pla d’adequació de l’oferta de títols propis a la demanda social 

 

3.3.1. Programa de detecció de necessitats formatives 

Des del Vicerectorat d’Estudis es valoren anualment les sol·licituds de formació en els diferents àmbits i es promou 

l’organització de cursos o activitats en àmbits d’especial rellevància (p. ex.: en l’àmbit de la salut, durant el curs 

2016). Durant el curs 2017 s’han iniciat conversacions amb l’Ajuntament de Vila-real i amb els responsables de la 

Càtedra Villarreal Club de Fútbol per a dissenyar accions formatives, avalades per l’UJI, relacionades amb l’esport, 

la salut i el turisme. 

3.3.2. Programa de màsters propis 

En el curs acadèmic 2016-17 s’han oferit 20 màsters, dels quals s’han realitzat 15. El nombre d’alumnes ha estat de 

210, lleugerament superior al del curs acadèmic 2015-16, en el qual es van realitzar 12 màsters i el nombre 

d’alumnes va ser de 186. 

3.3.3. Programa de cursos d’especialització i cursos d’expert o experta 

Els cursos d’especialització i expert o experta, són ensenyaments destinats a la formació i especialització de titulats 

universitaris oficials, conduents a l’obtenció d’un títol propi de postgrau de l’UJI. El diploma d’especialització 

comprèn entre 30 i 60 crèdits ECTS. Per als estudis entre 15 i 29 crèdits ECTS s’atorgarà un títol d’expert universitari.  

En el curs acadèmic 2016-17 es van oferir 11 cursos d’especialització i 13 d’expert, dels quals es van realitzar 6 

cursos del primer tipus amb un total de 79 alumnes i 9 cursos d’expert amb un total de 66 alumnes. 

3.3.4. Programa de cursos de formació continuada 

En el curs acadèmic 2016-17 es van oferir un total de 131 cursos de formació continuada, dels quals s’han arribat a 

realitzar 71 cursos amb un total de 1.391 alumnes. 

3.3.5. Programa d’Universitat per a Majors 

 

Nombre total d’alumnes curs 2016-17: 962 estudiants 

Oferta acadèmica i nombre d’alumnes matriculats: 
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Títol 
Nombre de 

crèdits 

Alumnes 

matriculats 

Curs 2016-17 

Lloc d’impartició 

Graduat Sènior en Ciències Humanes i 

Socials (3 cursos acadèmics) 
120 

Primer curs 100 

Segon curs 81 

Tercer curs 79 

Total 260 

Castelló 

Postgraduat en Cultura i Patrimoni 60 314 Castelló 

Postgraduat en Societat i Comunicació 60 48 Castelló 

Postgraduat en Desenvolupament Humà i 

Perspectives Socials Actuals 
60 50 Castelló 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

PORTS 

50 42 
Morella i Vilafranca – Seu 

dels Ports 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

CAMP DE MORVEDRE 

50 92 
Port de Sagunt – Seu del 

Camp de Morvedre 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

INTERIOR 

50 32 Sogorb – Seu de l’Interior 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

NORD 

50 125 
Vinaròs i Sant Mateu – Seu 

del Nord 

 

Aptituds Tecnològiques 

Nombre de cursos Alumnes matriculats Lloc d’impartició 

8 

(nivells bàsic – mitjà-avançat) 

 

202 

 

Castelló 

 

Aptituds Lingüístiques 

(valencià i anglès) 

Nombre de cursos Alumnes matriculats 
Lloc 

d’impartició 

6 

(nivells bàsic – mitjà) 

 

138 

 

Castelló 
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Altres Aptituds 

(música) 

Nombre de cursos Alumnes matriculats 
Lloc 

d’impartició 

3 168 Castelló 

 

Titulats i titulades del programa (curs 2016-17) 

Títol 
Alumnes 

titulats 

Alumnes diploma 

aprofitament 
Lloc d’impartició 

Graduat Sènior en Ciències Humanes i 

Socials (3 cursos acadèmics) 
8 69 Castelló 

Postgraduat en Cultura i Patrimoni 12 13 Castelló 

Postgraduat en Societat i Comunicació 1 1 Castelló 

Postgraduat en Desenvolupament Humà i 

Perspectives Socials Actuals 
2 2 Castelló 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

PORTS 

2 0 
Morella i Vilafranca – Seu 

dels Ports 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

CAMP DE MORVEDRE 

4 0 
Port de Sagunt – Seu del 

Camp de Morvedre 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

INTERIOR 

1 0 Sogorb – Seu de l’Interior 

Aules per a Majors. 

Curs Sènior en Ciències Humanes i Socials. 

NORD 

3 0 
Vinaròs i Sant Mateu – Seu 

del Nord 

 

Aptituds Tecnològiques Alumnes titulats Alumnes diploma aprofitament Lloc d’impartició 

8 9 90% Castelló 

 

Aptituds Lingüístiques 

(anglès i valencià) 
Alumnes titulats Alumnes diploma aprofitament Lloc d’impartició 

6 7 90% Castelló 
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Altres aptituds 

(música) 
Alumnes titulats 

Alumnes diploma 

aprofitament 
Lloc d’impartició 

3 20 70% 
Castelló i Aula 

Virtual 

 

Professorat Universitat per a Majors  

Nombre de professorat UJI 111 

Nombre de professorat extern 24 

Nombre total de professorat 135 

 

Participació en projectes ERASMUS +  

Títol Nombre de països Tipus de participació Data d’inici Data de finalització 

ELHSSA 4 Partners Curs 2014/2015 Curs 2016-2017 

 

Participació en Xarxes de Programes Universitaris Sènior: 

Xarxa Nombre de reunions Dates 

AEPUM 

Associació Española de Programes Universitaris 

per a Majors 

2 
11/01/2016- Burgos 

9/09/2016 – Salamanca 

Xarxa Vives 

Programes Universitaris Sèniors 
2 

16/06/2016 – Andorra 

02/02/2017 – Tarragona 

XPUM-CV 

Xarxa Programes Universitaris per a Majors – 

Comunitat Valenciana 

2: creació i primera Jornada 

com a Xarxa 

22/02/2017 – Creació de 

la Xarxa 

03/05/2017 – Elx – M. 

Hernández 

 

Informació de la Universitat per a Majors 

Pàgina web institucional: http://www.uji.es/institucional/umajors/  

Pàgina web Universitat per a Majors: http://mayores.uji.es 

 

 

 

http://www.uji.es/institucional/umajors/
http://mayores.uji.es/
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3.4. Pla d’eficiència en la gestió dels títols propis 

 

3.4.1 Programa d’eficiència econòmica 

Els estudis propis de màster, cursos d’especialització, cursos d’expert i experta i cursos de formació continuada 
funcionen en règim d’autofinançament. Els ingressos estan formats per les taxes de matrícula corresponents i les 
subvencions i aportacions d’entitats públiques i privades. El pressupost entre ingressos i despeses ha d’estar 
equilibrat i, a més, cal presentar una memòria econòmica. Per cada estudi, la Universitat aplica una retenció en 
concepte de despeses generals sobre el total d’ingressos que constituirà el cànon general d'aplicació (16%). En els 
supòsits de gestió delegada serà establert segons conveni. 
 

En l’any 2016, els ingressos a la Universitat per la matrícula dels de postgraus propis (máster propi, curs 

d’especialització i curs d’expert o experta) i cursos de formació continuada, va ser un total de 541.572 euros, dels 

quals en concepte de cànon la FUE va ingressar 17.483,60 euros (5% del total de la matrícula) i l’Oficina d’Estudis 

44.003 euros (16% del total de la matrícula). 

 

 

 Ingressos matrícula    Ingressos cànon UJI   

FUE 
349.672 

 
17.483,60 

     

OdE 191.900  44.003,00  

Total (€) 541.572  61.486,60   

          

 
  
  
  
3.4.2. Programa d’eficiència acadèmica en la gestió dels títols propis 

El caràcter de títol propi suposa que aquesta oferta no ha passat pels processos de verificació, seguiment i 

acreditació per una agència de qualitat externa. Però, tot i ser títols propis, l’UJI vetlla per la qualitat de l’oferta 

acadèmica i per la idoneïtat del professorat. En els màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert o 

experta (article 18 de la Normativa d’estudis propis de postgrau i cursos de formació continuada) s’exigeix que hi 

haja una direcció acadèmica, que ha d’exercir un professor o professora a temps complet de l’UJI. El 15% dels crèdits 

d’estudis de postgrau propis hauran de ser impartits per professorat oficialment adscrit a la Universitat Jaume I, 

preferentment doctor. Es potencia la participació de professorat d’altres universitats i de tècnics de les empreses, 

per tal d’assegurar l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits i afavorir la integració laboral posterior de les 

persones que superen aquests estudis. El percentatge mínim dels crèdits que ha d’impartir el professorat 

universitari, membres del CSIC o d’organismes públics d’investigació, és del 50%. 

Respecte del procés intern d’aprovació d’aquests estudis, l’UJI segueix un circuit semblant al dels estudis oficials, 

que s’inicia amb la sol·licitud del títol, avalada pel centre corresponent, i acaba amb l’aprovació definitiva en Consell 

de Govern i l’informe preceptiu al Consell Social. 



58 
 

3.5. Pla de promoció dels títols propis 

3.5.1. Programa de difusió de l’oferta 

Amb els màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert, se segueix la mateixa política de difusió que amb 

els màsters oficials: posar en el web de l’UJI una descripció dels apartats fonamentals del seu contingut i incloure’ls 

en la revista explicativa de l’oferta de postgrau que anualment edita l’UJI. Es complementa la difusió amb informació 

sobre els cursos en la premsa (periòdic Mediterráneo). 

La Fundació Universitat Empresa estableix altres accions complementàries en els estudis que ella gestiona. 

3.5.2. Programa de captació d’alumnes de postgrau i formació continuada 

La captació d’alumnat per als estudis propis de postgrau es fa per diverses vies. En primer lloc, per les accions 

descrites en el programa de difusió, a les quals cal afegir que la revista explicativa de l’oferta de postgrau de l’UJI 

s’envia als titulats i titulades de l’UJI dels últims anys i a l’alumnat de l’últim curs dels estudis de grau o equivalent. 
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