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1 Les persones 

1. Pla propi d’ajudes i beques per a l’estudiantat 

2. Millora de l’atenció a l’estudiantat estranger 

3. PAS: Millores per a col·lectius i llocs de treball del 
que no havien pogut modificar la seua 
classificació en els darrers anys 

4. PDI: Cessió de 46 places UPV, 3 places 
vinculades, i 5 d’ajudants en àmbits amb 
necessitats especials 



2 Estudis i formació 

5. Revisió de l’oferta: Anàlisi de l’oferta de grau, 
proposta d’un nou grau de CAFE, i 4 Especialitats. al 
M. de Professorat. 

6. Formació pròpia: s’ha revisat el funcionament i s’ha 
actualitzat l’oferta en àmbits estratègics (salut, 
tecnologies i legislació...). 

7. Primera fase del Pla UJI digital: Diagnòstic de l’estat 
de les competències digitals i la formació en línia 



3 Investigació i generació de coneixement 

8. Tramitació davant la UE del segell d’Excellence in 
Research 

9. Llançament del programa UJI SABIO 

10.Posada en marxa d’una estratègia per a la captació 
de talent investigador 

11.Aprovació del projecte Cultura Científica i Ciència 
Ciutadana 



4 Compromís social, cultural i lingüístic 

12.Accions de sensibilització en matèria d’igualtat de 

gènere a l’UJI (11F i 8M) i a l’àmbit estatal (CRUE) 

13.Creació del primer punt violeta-rainbow, i accions 

d’inclusió  

14.Nou projecte UJI ENCULTURA i de la convocatòria 

de projectes culturals 

15.Creació de la Universitat d’Estiu 



5 Governança i sostenibilitat 

16.S’han revisat normatives, procediments i 

aplicacions informàtiques (p.e.: pla estratègic, 

rendiment acadèmic, trasllats, gestió de pràctiques, 

aplicació de matrícula...) 

17.S’ha encetat el procés de reforma dels estatuts 

18.Enregistrament i publicació de les videoactes 

19.Inici de la construcció de l’última fase de la FCS 

20.Convocatòria per a la renovació d’equipament per als 

laboratoris docents 


