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INTERVENCIÓ DEL RECTOR, VICENT CLIMENT JORDÀ,
EN EL SOLEMNE ACTE D’OBERTURA 

DEL CURS ACADÈMIC 2014/15

Sobre el cartell anunciador del nou curs

Encetem un nou curs i ho fem amb un cartell anunciador que fa referència 
a què 2015 ha sigut proclamat per l’onu com a l’Any Internacional de la Llum 
amb l’objectiu de destacar la importància que ha tingut, té i tindrà en el progrés 
de la humanitat la llum, i també les tecnologies basades en aquesta.

La llum ens dóna vida a través de la fotosíntesi, ens permet mirar cap enrere en el 
temps, cap al Big Bang, ens ajuda a comunicar-nos entre nosaltres i, tal vegada, ens 
ajude a trobar d’altres en l’univers (John Mather)

Aquest cartell també ret homenatge —per la seua vinculació amb la llum— 
al centenari de la Teoria de la Relativitat General enunciada per Einstein (el 
1915), que permetia interpretar l’univers des d’una nova teoria gravitatòria, 
establint la seua nova geometria, i de la qual es predeien coses, com que l’acció 
gravitatòria desviava la trajectòria de la llum i també alterava la mesura del 
temps.

L’al·legoria que tanca el cartell ens parla d’un univers que conté la dimensió 
de l’espai i la dimensió de l’home com una part d’aquest, totes dues mirades 
sota la llum de la veritat, per l’ull de l’uji que representa el coneixement, la 
construcció del coneixement nou. Us anime, en aquest nou curs, a mantenir 
aquesta mirada, curiosa, neta i crítica que ens ajude a conèixer millor la realitat 
que ens envolta i a fer progressar la societat cap a un futur millor.
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Sobre els nous estudiants

I és d’això del que voldria parlar-vos avui, de futur. I quina millor manera 
de fer-ho que fixant la mirada, posant la llum, en les noves generacions, en els 
nostres estudiants i estudiantes, i sobretot en els vora 3.100 estudiants de grau i 
més de 1.200 de postgrau i doctorat que enguany comenceu el vostre camí com 
a universitaris i universitàries. Benvingudes i benvinguts a la que és la vostra 
casa, no ja per a quatre o cinc anys, sinó per sempre, ja que la necessitat de 
formar-se i d’aprendre s’entén avui com un camí paral·lel a la vida professional 
i personal de tots nosaltres.

Doncs bé, si parlem de futur, si parlem d’esperança, com a universitat pú-
blica hem de centrar tots els nostres esforços a oferir els millors serveis a les 
noves generacions, a l’estudiantat. I hem de fer-ho de manera que tots i totes 
puguen accedir-hi. En igualtat d’oportunitats. Per tant, hem de continuar tre-
ballant per a situar les taxes universitàries a uns nivells semblants als que hi 
havia abans de la crisi, i més ara que pareix que es comença a advertir una certa 
recuperació econòmica. Amb la reivindicació sempre de la cultura del talent i 
de l’esforç, no deixarem mai tampoc de reivindicar una igualtat d’oportunitats 
per a l’accés a la universitat.

Les universitats públiques valencianes valorem els esforços de la Generali-
tat Valenciana (gv) per posar a l’abast de l’estudiantat instruments que faciliten 
l’accés d’aquest a la formació superior com són els préstecs de matrícula per 
finançar les taxes universitàries mitjançant l’ajornament del seu pagament, amb 
l’aval de la gv. Però, en aquests moments, ateses les dificultats econòmiques 
i d’ocupació per les quals travessen les famílies, la via dels préstecs és, per a 
aquestes famílies, ben incerta. És per això que demanem que la gv vaja cap a 
una política de beques i ajudes a l’estudi que no requerisca d’esforços financers 
ímprobes a l’estudiantat i a les seues famílies.

Programes com aquest no han de suplantar mai la política de beques i d’aju-
des a l’estudi. En aquest sentit, sol·licitem una major dotació de beques, tot i 
que aplaudim la sensibilitat de la Conselleria d’Educació per la convocatòria 
per a estudiantat que es troba, ell o les seues famílies, amb situacions sobre-
vingudes d’atur o dificultats econòmiques.

El pitjor dels retalls és el retall en el futur. Tot retall en el futur de les persones és un 
retall en la il·lusió de la societat i sense il·lusió no es pot avançar.
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Nosaltres, des de l’uji, continuarem destinant 300.000 euros anuals, dels 
fons propis, a ajuts a l’estudiantat, tant a través de beques per a matrícula com 
per a manutenció; atenent a criteris de renda i de rendiment.

Sobre el finançament de les universitats valencianes

Si cal parlar de futur, he de dir que les cinc universitats públiques valencianes 
hem iniciat el nou curs amb unes incerteses pressupostàries, financeres i de sos-
tenibilitat semblants a aquelles amb les quals vam encetar el curs passat. Amb 
un deute de la gv amb les universitats públiques valencianes, de vora 200 M€,  
generat en els tres darrers anys, encara no satisfet i amb un altre deute, aquest 
«històric», de 769 M€ que va ser generat en una època de bonança.

D’altra banda, en els exercicis 2013 i 2014, la subvenció anual que les 
universitats públiques valencianes han rebut de la gv ha sigut, respectivament, 
110 M€ i 113 M€ inferior respecte a la subvenció que els pertocava, d’acord 
amb el ppf (2010-2017) que van signar amb la gv al mes de setembre de 2010; 
fet que ha suposat en els dos darrers exercicis, una pèrdua acumulada de més 
de 213 M€ respecte al que corresponia segons l’esmentat pla de finançament.

Intervenció del rector Vicent Climent
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En el cas concret de l’uji hem passat de 74,6 M€ en 2009 a una subvenció 
61,2 M€ en 2014. Quantitat que ha suposat una reducció del 18% en la sub-
venció ordinària. Això, a més d’impedir tenir una Facultat de Ciències de la 
Salut (fcs) a hores d’ara, està posant en risc la sostenibilitat de l’uji. Una uni-
versitat, la Jaume I, que encara es troba, i ho vinc reiterant últimament, en una 
fase important de creixement i consolidació, com ho demostra que ens trobem 
immersos en la implantació de l’àmbit de Ciències de la Salut –tant pel que fa a 
recursos humans com a infraestructures–, i també en la pròpia consolidació dels 
graus, màsters i nous doctorats; amb la possibilitat d’encetar àmbits d’interès 
per a l’uji i la societat, com són els estudis de grau en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport (cafe), o desenvolupar accions tan necessàries per al nostre 
territori com les vinculades al Campus d’Excel·lència Internacional, el Campus 
Habitat 5U, amb el qual van ser reconegudes les cinc universitats públiques 
valencianes. Doncs bé, tot i els esforços realitzats en la contenció de la despesa 
corrent, ens trobem al límit de la sostenibilitat del sistema.

Podem les universitats públiques valencianes, en aquestes condicions, fer 
front a la nostra missió docent, investigadora i de transferència i difusió del 
coneixement amb plenes garanties?

Podem assolir, dins de l’eees, la implantació i l’acreditació dels nostres 
graus, màsters i doctorats sense que aquests estudis vegen minvada la seua 
qualitat? 

Reconeixem la proximitat i el diàleg de la Direcció General d’Universitats, 
els esforços de la Conselleria d’Hisenda per acomplir amb les transferències 
de les mensualitats de la subvenció ordinària; és més, reconeixem l’esforç de 
satisfer una mensualitat més per satisfer una part —insuficient— del deute a 
curt termini; però, sens dubte sabeu, Sr. Director General, que resulta insufi-
cient, atesa la situació extrema en la qual es troben les universitats públiques 
valencianes.

Voldríem que, en aquest curs que hem iniciat, la gv es comprometera a 
atendre el deute històric de les universitats buscant fórmules que s’ajusten a les 
necessitats intrínseques de cadascuna d’aquestes, reduint la càrrega financera 
de les universitats, millorant els seus balanços, i atenent la seua falta d’in-
fraestructures i d’inversions per a la docència i la investigació. I ens agradaria 
també que la gv restaurara un ppf (2010-2017) que va suposar un gran consens 
del supv amb la gv —una paraula que avui en dia és ben difícil de trobar—, 
un pla amb un finançament vinculat a objectius; un pla de finançament que ha 
sigut vist com a exemple de model de finançament per la resta de comunitats 
autònomes i universitats de l’estat espanyol. Necessitem, Sr. Director General, 
tenir un supv potent si volem que el poble valencià destaque com a societat de 
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progrés, de benestar i amb un futur per a les noves generacions. Cal, doncs, 
restaurar el ppf, i els nivells de finançament del supv. El contrari significaria 
una gran equivocació, ja que suposaria anar en contra del nou model econòmic 
basat en el coneixement que tant precisa la societat i que amb tant d’afany 
pregonem i busquem.

Sobre l’infra-finançament de la Generalitat Valenciana

Som conscients de les dificultats que pateix la gv i de l’infrafinançament 
al qual ens trobem sotmesos a la Comunitat Valenciana. Resulta injust que els 
valencians i les valencianes fem una aportació anual per damunt de la mitjana 
que aporten altres comunitats i que allò que rep de l’Estat no done per a sub-
vencionar els serveis bàsics com són l’educació i la sanitat. Les universitats va-
lencianes se sumen a les veus del Govern Valencià i dels representants polítics 
de les Corts Valencianes i d’altres institucions a l’hora de reclamar, al Govern 
Espanyol, un finançament més just i equitatiu; i no entenem per part d’aquest 
el tracte injust que es dóna al poble valencià.

Aquest suport lleial a la Generalitat Valenciana en la seua reivindicació d’un 
finançament estatal més just i solidari, no resta valor a la nostra exigència d’un 
compromís ferm amb el finançament de la recerca i l’educació superior, ja que 
la distribució dels recursos —molts o pocs— ha de fer-se sempre en funció de 
la seua rendibilitat social i no en funció d’altres interessos particulars o que no 
responen a l’interès general.

Sobre la situació del Sistema Universitari Espanyol

I sent important, com ho és, el problema econòmic i de finançament a les 
universitats valencianes, no és ara l’únic al qual ens enfrontem durant aquest 
curs.

Així, engeguem aquest nou any acadèmic amb un desencontre molt im-
portant entre la crue i el Ministeri d’Educació pel que fa a la seua política 
d’organització dels estudis, que provocarà una gran fragmentació del Sistema 
Universitari Espanyol en donar llibertat a cada universitat per triar el model 
d’estudis de grau de quatre anys i un de màster, o de tres anys de grau i dos 
de màster.

Aquesta situació agreujarà la fragmentació del Sistema Universitari Espa-
nyol que ja és evident per la desigual política de taxes en les diferents comu-
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nitats autònomes —que fixa preus completament diferents per al mateix grau 
segons el territori— i l’eliminació de la prova única d’accés, que afavorirà no 
a l’estudiantat millor preparat sinó a aquell que té més recursos per a despla-
çar-se.

L’oposició de la crue a la voluntat del Ministeri de canviar ara la durada 
dels estudis de grau és perquè resulta absurd apostar per un nou model sense 
que haja finalitzat la implantació dels nous graus d’acord amb el model inicial. 
I, a més, resulta molt poc convenient i seriós que es vulga fer sense disposar 
d’un estudi i una avaluació sobre com s’han implantat els graus i màsters en 
aquests darrers cursos i quines coses han sigut positives i quines no.

Vull agrair a la Direcció General d’Universitats que haja anunciat que, 
en cas d’aprovar-se aquesta reforma a l’Estat, no imposarà cap model i que 
promourà que totes les universitats valencianes fem el mateix, pel bé del suv. 

Continuant amb les dificultats, tampoc s’entenen, des del context de l’auto-
nomia universitària, els impediments que el govern central està posant al desen-
volupament de la carrera professional de tot el personal, tant d’administració i 
serveis com de pdi, ja que s’impedeix la convocatòria de places de professorat 
tant funcionari com contractat. Això, en el cas de la nostra universitat, ens 
col·loca en una situació ben complicada, ja que:

Com podrem fer front a la posada en marxa de les noves titulacions (Me-
dicina, Infermeria, Videojocs...), que han passat els filtres de l’aneca i que 
han sigut autoritzades per la pròpia comunitat autònoma, sense una plantilla 
adequada de professorat estable?

Com podrem oferir formació i recerca d’excel·lència, i competir en els 
rànquings internacionals amb plantilles en precari?

Davant d’aquest escenari reclame, Sr. Director General, tota la col·labora-
ció de la Conselleria d’Educació amb les universitats públiques valencianes, 
perquè, en la mesura possible, trobe solucions a aquest greu problema.

A més, vull recordar ara que, segons l’enquesta-baròmetre del Centre d’In-
vestigacions Sociològiques (cis) corresponent al mes de febrer, el professo-
rat universitari és la segona professió més valorada pels espanyols, amb un 
75,16%, després de la medicina (81,58%). Aquesta valoració de la societat, que 
atorga una valoració altament positiva al nostre treball docent i investigador, 
contrasta amb l’obsessió d’alguns entorns ministerials i amb certes campanyes 
mediàtiques per culpabilitzar el pdi i les universitats de tots els problemes de 
l’ensenyament superior. El professorat, doncs —a l’igual que el pas—, no és 
el problema, sinó part de la solució.
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Mesa presidencial

Sobre la recerca

Si volem anar cap a un model productiu basat en el coneixement, el paper de 
les universitats és ben important, ja que les universitats públiques espanyoles, 
junt amb els instituts d’investigació i la xarxa d’hospitals públics són respon-
sables de més del 99% de la producció científica del país.

A la Comunitat Valenciana la producció científica universitària representa el 
62% de la recerca de tota la Comunitat i el 24% de les patents internacionals.

Però, la situació de la recerca a Espanya, de la generació de nou coneixe-
ment, és preocupant, fonamentalment per la davallada del finançament públic 
estatal que han patit les convocatòries públiques ministerials de I+D+i des de 
l’any 2009 i que per a la nostra Universitat, com per a la resta de les univer-
sitats de l’estat espanyol, ha significat una davallada del 40% en el nombre 
de projectes però un 75% en el finançament. És a dir, es redueix no només el 
nombre de projectes, sinó també els recursos disponibles.

Aquesta falta de finançament, junt amb la impossibilitat de reposar el per-
sonal investigador dels grups de recerca, ocasionarà una important pèrdua de 
competitivitat. Potser els efectes no seran immediats perquè la inèrcia de la 
tasca investigadora farà que s’endarrerisquen, però, de ben segur, seran devas-
tadors i difícils de recuperar. Si arribar a un nivell d’excel·lència en recerca 
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costa esforços i recursos, mantenir o incrementar aquest nivell suposa un esforç 
igual o superior encara. Per això, si no existeix un suport clar de la política 
ministerial i de la gv per a la recerca, com ja es va advertir en l’acte d’obertura 
del curs del suv, celebrat al campus de Gandia de la Universitat Politècnica 
de València, els grups de recerca d’excel·lència passaran a ser mediocres amb 
tot el que això comporta.

Tot i que la Generalitat Valencia continua any rere any publicant l’ordre 
que convoca diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació 
científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana i, el que 
és més important, mantenint el seu finançament, ha deixat de donar suport a 
nous projectes d’investigació i els projectes prometeo només es continuen 
finançant fins a la seua finalització.

Encara així, per ara, les universitats públiques donem mostres de la nostra 
fortalesa en recerca. 

El rànquing scimago comptabilitza més de 17.000 universitats a tot el món. 
Doncs bé, sols 3.000 d’aquestes universitats produeixen més de 100 publicaci-
ons científiques per any, entre les quals es troben totes les universitats públiques 
espanyoles. I, pel que fa a l’impacte normalitzat, tot el sistema universitari 
espanyol es troba en el 10% inicial.

Pel que fa a l’uji, a més a més, és la novena universitat espanyola en quant a 
l’impacte normalitzat de la seua producció científica segons l’informe 2014 de 
la Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), que està basat en el rànquing 
de scimago de 2013. Posició, la de l’impacte de la investigació, que encara 
millora en el nou rànquing 2014, ja que ens situa ja en una tercera posició, 
d’acord amb la informació que es pot comprovar en la pàgina web de scimago.

Aquests resultats, encara satisfactoris en el cas de l’uji, han sigut possibles 
amb un esforç ingent, amb l’aplicació de recursos propis, 4 M€, al pla propi 
de Recerca que, de moment, han atenuat, per un temps, les davallades en els 
programes ministerials o els estancaments en els de la gv.

Reptes de l’uji en el nou curs

Però, un inici de curs ha de ser sempre il·lusionant. I així, l’uji, tot i les 
dificultats esmentades, es planteja aquest nou curs amb molts projectes i fites 
per desenvolupar.
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• Per una banda, tenim per davant la consolidació de la nova Escola de 
Doctorat, centre de formació per als futurs doctors i doctores i «pedrera» 
de talent del coneixement.

• Posem en marxa nous espais per a la docència i la investigació com són 
la creació d’un laboratori que acollirà les pràctiques experimentals del 
grau en Criminologia i Seguretat, i la transformació de quatre espais de 
l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals en aules noves, 
que donaran servei als graus de Medicina i Infermeria.

• Aquest curs rebrem ja el primer mòdul departamental de la fcs que es va 
licitar el 2013 i que acollirà dependències departamentals i laboratoris 
d’investigació.

• Continuarem amb l’impuls del Programa d’Extensió Universitària, amb 
més de vint anys i ampla tradició, que acosta la Universitat i la seua pro-
gramació a la ciutadania de les nostres comarques; amb la potenciació de 
totes les seus de l’uji, i en particular a la nova seu de la Plana.

• També, dintre d’aquest curs i després de nou anys de gestions, s’iniciarà 
la remodelació de l’edifici de l’antiga delegació d’hisenda de Castelló a 
la plaça de l’Hort dels Corders. Uns treballs que faran realitat el projecte 
d’ús compartit de l’immoble entre l’uji i l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana i que permetrà estendre la nostra activitat al cor de la ciutat.

• Aquest curs començaran dos nous dobles títols de grau. Un d’aquests 
en l’àmbit d’Economia, Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat 
amb la Universitat de Mòdena i l’altre, d’Enginyeria Química, amb la 
Universitat de Limoges.

• Així mateix, aquest curs acadèmic impulsarem l’administració electrò-
nica, conscients de la importància que té l’agilització dels tràmits per 
a l’eficiència d’una administració i la satisfacció tant de les persones 
usuàries com del personal treballador. A més, aprofundirem en l’ús del 
web com a canal d’informació pública, amb l’accés a les nostres dades i 
amb un exercici de transparència cap a la ciutadania. 

• Aquest curs, com els de tota la nova legislatura que ara encetem, vull 
que siga també el curs de les persones i per tant, junt amb el compromís 
amb la millora de les condicions d’accés a la formació de l’estudiantat, 
treballarem per a millorar les condicions del pdi —dins dels marges de 
la llei— i del pas —amb l’adopció a l’uji del nou model de carrera ho-
ritzontal que ha proposat la gv.

• I continuarem amb el compromís per la nostra llengua, treballant més 
intensament si cal pel seu conreu i pel seu ús, tant al si de la nostra uni-
versitat com del País Valencià, que tant ens estimem.
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Aquesta és una breu mostra dels principals objectius que tenim per davant, 
reptes que ens animen a enfrontar amb il·lusió aquest nou curs i que n’estic 
segur que, amb l’esforç de tots i totes els membres de la comunitat università-
ria, aconseguirem assolir.

Sobre el resum de la memòria del curs passat

És moment ara d’anar acabant aquest discurs i fer-lo amb l’agraïment a 
alguns dels principals protagonistes d’aquest acte. En primer lloc, vull feli-
citar el secretari general per la presentació i lectura del resum de la memòria 
corresponent al curs 2013/14; i agrair-li l’esforç de síntesi realitzat, ja que heu 
de comprendre que no resulta senzill condensar en uns pocs minuts i imatges 
aquelles dades i accions més rellevants del curs passat. Hem volgut mostrar 
públicament i compartir amb la societat, amb tots vosaltres, allò que hem 
aconseguit en el curs passat. I no ho hem fet amb un ànim d’autocomplaença, 
ans ho hem fet com a exercici d’acostament a la societat i com una forma de 
rendir comptes a la ciutadania a la qual serveix.

Felicitacions als nous doctors i doctores

També vull felicitar tots els estudiants i les estudiantes que han obtingut la 
més alta distinció acadèmica que atorga la institució universitària: el grau de 
doctor o doctora. Amb aquest grau heu demostrat a la societat la vostra capa-
citat per fer avançar el coneixement en el vostre àmbit de treball.

Com sempre dic, sigueu generosos i generoses amb tots aquells que us han 
ajudat en la vostra trajectòria: professors, companys, amics, famílies... i sigueu 
generosos també amb la societat que us ha donat l’oportunitat de formar-vos 
en una universitat pública. Desitgem en aquest nou curs —i en la nova etapa 
que pugueu començar— que l’èxit continue acompanyant-vos en un futur que 
esperem esperançador i, per descomptat, sense retalls.

Sobre la lliçó inaugural

Vull felicitar el catedràtic d’Economia Aplicada, el professor Vicent Orts, 
per la seua magnífica i brillant lliçó inaugural.
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Gràcies Vicent, per haver-nos mostrat el món en unes dimensions —les 
econòmiques— que moltes vegades no estem acostumats a mirar tal i com 
tu ens ho has ensenyat i que, no obstant això, tant condicionen el present i el 
futur de benestar de les nostres societats. De nou, tot és la mirada, el focus, la 
llum. Gràcies, Vicent, per compartir amb nosaltres la teua capacitat per a mirar 
i albirar el present i el futur. Gràcies també pel teu compromís constant amb la 
Universitat Jaume I, a la qual has servit sempre amb dedicació des de la teua 
vessant docent, investigadora i de gestió.

La lliçó inaugural vol ser un acte de reflexió conjunta al voltant d’una 
temàtica d’interès i actualitat que ha de servir per a estimular, en l’inici del 
curs, la nostra curiositat i l’anhel per conèixer i aprendre. Afirmava el cientí-
fic, explorador i diplomàtic noruec, Fridtjof Nansen, premi Nobel de la Pau, 
que l’anhel per conèixer és un tret singular que ens caracteritza com a éssers 
humans i que quan desapareix deixem de ser humans.

Amb la creença que avançar en el nou coneixement ens farà més humans i 
també més lliures, en el sentit del nostre lema, adoptat de Sèneca, «sapientia 
sola libertas est», iniciem, doncs, aquest nou curs 2014/15 amb l’esperança 
de trobar-lo ple de coneixences, des del convenciment que «la història del 
progrés humà es pot resumir al combat del coneixement contra la superstició, 
els prejudicis i els fanatismes».

Des de l’uji treballarem intensament perquè la llum del coneixement il·lu-
mine aquest nou curs ple d’oportunitats de progrés per a tots i totes. És el millor 
servei que la nostra universitat pot oferir a la societat.

Moltes gràcies.
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Hem de començar assenyalant que el curs anterior va estar marcat per les 
eleccions. En primer lloc, als centres, realitzades en els mesos de març i abril, 
on van resultar escollits:

• El professor Rafael Lapiedra, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques 
i Econòmiques.

• La professora Rosa Agost, degana de la Facultat de Ciències Humanes 
i Socials.

• El professor Rafael Ballester, degà de la Facultat de Ciències de la Salut.
• El professor Ximo Gual, director de l’Escola Superior de Tecnologia i 

Ciències Experimentals.

Eleccions al claustre i rector de la Universitat Jaume I
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Poc després, al mes de maig, es va realitzar l’elecció d’un nou Claustre 
i la del rector de la Universitat, en què va ser escollit novament el professor  
Vicent Climent. És ressenyable l’elevada participació en el procés electoral 
dels col·lectius que integren la comunitat universitària, així com l’important 
suport conferit a la seua candidatura.

L’acte de presa de possessió del rector i el seu equip va tenir lloc el passat 
18 de juliol. El Consell de Direcció que el rector presideix està integrat per nou 
vicerectorats, el gerent i el secretari general.

També al mes de maig es van renovar els vocals del Consell Social desig-
nats per les diverses entitats socials.

A les esmentades eleccions van estar cridats a participar els tres col·lectius 
que integren la comunitat universitària: l’alumnat, el personal docent i inves-
tigador i el personal d’administració i serveis.

El primer grup el van compondre les 12.461 persones que van estudiar el 
curs anterior a la nostra Universitat.

Al segon pertanyien 1.349 membres del professorat i 81 de personal becari. 
Quant al tercer grup, 608, va ser el nombre total de persones que treballen 

a la Universitat com a personal d’administració i serveis.
Per a l’any 2014 la xifra total pressupostada de despeses va ascendir a 

94.762.000 €, import inferior en un 3,41% al de 2013, amb una disminució de 
més d’un 30% en la consignació prevista per a inversions reals.

Renovació dels vocals del Consell Social
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Laboratoris i despatxos d'investigació de la fcs

A pesar d’això, quant a infraestructures, ha pogut començar a funcionar 
el Servei d’Experimentació Animal i s’han executat les obres del mòdul de la 
Facultat de Ciències de la Salut destinat a despatxos i laboratoris d’investigació 
de la Facultat.

Com diuen els nostres Estatuts, la Universitat Jaume I està al servei de 
la societat en l’àmbit de l’estudi, la docència, la investigació i la difusió del 
coneixement.

Pel que fa a l’estudi i la docència, en el curs acadèmic 2013/2014 es van 
incorporar 2.893 nous estudiants de primer, procedint el 34% d’ells de fora de 
la província de Castelló, fet que evidencia que la Universitat Jaume I resulta 
una destinació atractiva per a estudiar.

A aquest alumnat de nou ingrés se li van oferir 31 estudis de grau. La 
Universitat ha continuat en aquest curs el procés d’implantació de l’espai eu-
ropeu d’educació superior i són ja 27 els graus en què s’ha completat en tots 
els cursos.

Durant el curs 2013/14 s’han titulat en els graus i llicenciatures un total de 
1.311 estudiants.

Com a novetat respecte a cursos anteriors, l’ordenació acadèmica dels graus 
ha comptat amb el suport de noves aplicacions informàtiques que han permès 
automatitzar alguns dels processos més importants, així com la definició dels 
circuits de matrícula per als estudiants de nou ingrés, entre d’altres.
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Oferta total de 31 estudis de graus i 40 màsters oficials de la Universitat Jaume I

Igualment significativa ha sigut l’oferta de màsters oficials, amb un total 
de 40, en els quals s’han matriculat més de 1.400 alumnes. Cal remarcar la 
concessió enguany per part de la Comissió Europea de l’acreditació de Qualitat 
Europea al màster en Traducció Medicosanitària. 

Així mateix, l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva ha renovat 
l’acreditació del màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat i del màster 
en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

S’han implantat 18 programes de doctorat. D’acord amb la nova norma-
tiva d’aquests estudis de l’any 2011, s’ha creat l’Escola de Doctorat, encarre-
gada d’organitzar i planificar el conjunt de programes de doctorat oferts, que 
inclouen la totalitat dels diferents àmbits d’investigació de la Universitat. Els 
alumnes matriculats en doctorat han sigut 1.088.

Per tant, continuem amb la implantació i acreditació dels ensenyaments 
i títols universitaris oficials. Tots ells inclouen el sistema de garantia de la 
qualitat audit.

Quant als títols de postgrau propis, han tingut 1.129 alumnes durant el 
darrer el curs acadèmic, entre els 10 màsters propis, els 12 cursos d’especialit-
zació i d’expert, i els 48 de formació continuada.

Durant el curs 2013/14, es va realitzar la primera convocatòria de cursos 
mooc, que són cursos en línia oberts i massius, oferts a estudiantat de tot el 
món sense cap cost i sense límit d’inscripcions. En aquesta primera convoca-
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tòria es van realitzar quatre cursos, que van sumar quasi 2.900 participants, un 
38% dels quals procedien de l’estranger.

Respecte a la funció de suport educatiu, a més d’atendre tot tipus de con-
sultes al llarg del curs, es van fer diverses accions per a facilitar a l’estudiantat 
de nou ingrés la formalització de la seua matrícula i la seua adaptació a l’uji, 
consolidant-se el Programa d’Acció Tutorial Universitari, que ens diferencia 
de les altres universitats espanyoles i en el qual ja participen la totalitat de les 
titulacions. A través d’aquest programa s’han tutoritzat un total de 734 alumnes 
de primer curs.

Altres programes i activitats han augmentat la participació respecte a edi-
cions anteriors, com ara «Practica a l’uji», «Estudia i investiga a l’uji», adreçat 
a estudiants amb bons expedients, o les II Colònies Científiques Acadèmiques.

Així mateix, s’ha oferit per primera vegada un taller per a millorar el ren-
diment acadèmic d’aquells alumnes que el curs anterior havien presentat baix 
rendiment.

D’altra banda, s’han incorporat 112 nous estudiants al Programa d’Aten-
ció a la Diversitat. La labor d’aquest programa és mereixedora d’importants 
reconeixements, perquè ofereix una idea del compromís social de l’uji.

La Universitat continua mantenint el seu compromís amb la qualitat do-
cent, i així, en el curs 2013/14 s’han consolidat les nombroses iniciatives i 
programes i s’ha incrementat a 102 el nombre d’equips docents reconeguts.

Practica a l'uji
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Premis d'excel·lència acadèmica

També s’han organitzat 42 activitats formatives a les quals han assistit quasi 
una tercera part de la plantilla de professorat de la Universitat.

En aquest sentit, un estudi de la innovació educativa durant el període 
2010/13 mostra com el 73,5% del pdi ha participat en les accions d’innovació 
i que aquesta participació en la innovació educativa correlaciona de manera 
positiva amb la qualitat docent.

S’han realitzat igualment diverses accions de dinamització, entre les quals 
destaquem:

• Els premis a l’excel·lència acadèmica per a l’estudiantat de grau.
• Els primers premis extraordinaris de final de grau i el primer diploma uji 

al rendiment acadèmic
• S’ha continuat impulsant el programa «Sóc Olímpic» que recull les di-

verses olimpíades en diferents camps del coneixement, i que van comptar 
amb un rècord de participació.

També volem destacar que el suport a l’estudiantat s’ha reforçat davant de 
problemes socioeconòmics, per això:

• S’ha incrementat la quantitat destinada a beques de menjador respecte 
l’any anterior, amb les quals hem arribat a 433 estudiants.
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• S’han mantingut les ajudes per a l’assistència a jornades, congressos i 
cursos d’estiu.

• Hem mantingut la convocatòria de beques de matrícula.
• Com a novetat, i davant l’increment de taxes, des de l’uji s’ha impulsat 

un nou programa d’ajudes de matrícula com a conseqüència de causes 
sobrevingudes.

Respecte a les estades en pràctiques, la Universitat Jaume I ha continuat 
promovent l’ocupabilitat del seu estudiantat, aspecte en el qual se situa al cap-
davant de l’Estat, a través de diversos programes, com el de beques Santander 
crue cepyme.

Pel que fa als programes de pràctiques internacionals, cal destacar el 
seu èxit, l’increment del nombre de sol·licituds i la consolidació de més de 
200 socis.

També cal ressenyar la participació, mitjançant un equip format amb la via 
University College, en la competició Solar Decathlon Europe 2014, projecte 
que acadèmicament ha suposat la preparació tècnica i professional de més de 
60 alumnes d’ambdues universitats, com a voluntaris, amb projectes finals i 
com a estades en pràctiques. Es va aconseguir un menció per exposar el pro-
totip de la casa.

Competició Solar Decathlon Europe 2014. Prototip éBRICKhouse
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Precisament, l’aspecte internacional dels nostres estudis es posa de manifest 
també amb els 421 estudiants de la Universitat que han participat en diversos 
programes de mobilitat, 321 d’ells en el programa Erasmus, impulsant a més 
programes de emprenedoria internacional.

El total d’alumnes d’altres països matriculats a l’uji durant el curs passat 
va ser de 741, procedents de 51 països. A ells s’han d’unir els 238 estudiants 
d’universitats estrangeres que han vingut a la Universitat pels programes de 
mobilitat, 180 d’ells en el programa Erasmus.

Així mateix, 11 dels nostres estudiants han participat en tres dobles titula-
cions internacionals.

Així mateix, la mobilitat del nostre pdi s’ha traduït en diverses estades amb 
finalitats docents i formatives, tant a Europa com a la resta del món.

Respecte a les activitats d’inserció laboral, s’ha consolidat l’agència de 
col·locació, que ja té més de 1.600 usuaris, entre estudiants i titulats, i s’han 
realitzat a més diversos tallers de formació per a l’ocupació.

Avançant amb les finalitats de la Universitat, en el camp de la investigació, 
el desenvolupament tecnològic i la innovació, el darrer curs acadèmic ha estat 
marcat per importants assoliments, més ressenyables si cap en produir-se en un 
context en el qual han minorat significativament els recursos públics i privats 
destinats a la investigació i la ciència.

Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació
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Per la seua importància, malgrat les persistents dificultats econòmiques, 
l’uji ha realitzat un considerable esforç amb un programa propi de recerca i 
mitjançant la incorporació de nous investigadors i investigadores, a través de 
diverses beques i contractes.

Quant a la formació de nous investigadors, l’uji va comptar durant el 
curs anterior amb un total de 143 becaris predoctorals, i s’han defensat 94 
tesis doctorals

Així mateix, ha de ressaltar-se el reconeixement de l’activitat investiga-
dora realitzada a la Universitat:

• D’una banda, s’ha plasmat en els 72 trams de recerca reconeguts al seu 
personal docent i investigador, la qual cosa situa l’uji entre les millors del 
país d’acord amb la ràtio sexenni per docent i per productivitat científica 
anual. Així mateix, se situa en els primers llocs per impacte de les seues 
publicacions.

• D’una altra, en els recursos financers captats, que ascendeix a més de cinc 
milions i mig d’euros, dels quals més d’un terç procedeix de contractes 
amb empreses i institucions, i la resta de la participació dels grups de 
recerca d’uji en diferents convocatòries públiques europees, nacionals i 
autonòmiques, amb un increment important del seu nombre.

Reconeixement de l'activitat investigadora
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Creació de 3 empreses spin-off

Quant a la mobilitat, han realitzat estades de recerca en altres universitats 
prop de 120 dels nostres investigadors.

D’altra banda, els nostres grups de recerca han participat en diversos pro-
jectes, accions i xarxes internacionals i han organitzat nombroses conferències, 
jornades, seminaris i congressos nacionals i internacionals.

A més, quant a la promoció i creació d’empreses spin-off, el curs passat va 
ser profitós i es van constituir tres empreses de base tecnològica promogudes 
pels nostres professors i destinades a explotar comercialment resultats de la 
investigació universitària, prenent la Universitat participació en el seu capital 
social.

Quant al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat  
Jaume I, al tancament de l’exercici 2013 comptava amb 61 empreses i entitats 
vinculades, que han realitzat una inversió important en investigació i desenvo-
lupament, amb nombroses col·laboracions amb la nostra Universitat. Destaquen 
també els projectes desenvolupats d’àmbit provincial en col·laboració amb la 
Diputació de Castelló.

En la seua funció de la promoció i difusió del coneixement en la societat, 
l’uji ha dut a terme nombroses activitats relacionades amb l’esport, la cultura 
i la formació.
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Quant a la difusió d’obres i produccions culturals, des de les aules de Teatre, 
Cinema, i Música s’ha ofert un ampli ventall d’accions formatives que desper-
ten l’interès de la comunitat universitària i de la societat en general.

El Paranimf s’ha convertit en l’espai escènic de referència per a un públic 
que busca qualitat i avantguarda. Al voltant de 20.000 espectadors van assistir 
a les activitats programades.

Pel que fa a la fotografia, la Universitat és la institució pública amb més 
oferta fotogràfica de Castelló a través de les seues exposicions a la Llotja i el 
Paranimf, amb un elevat nombre d’assistents.

Quant als cursos d’estiu, el curs passat se’n van realitzar 14, entre els quals 
cal destacar l’organitzat des de la Càtedra increa sobre «El Govern de les 
Universitats», amb més de 130 assistents pertanyents a més de 30 universitats 
i a més de 10 organismes i institucions diferents.

Així mateix, s’ha continuat desenvolupant la Universitat per a Majors, 
com una oferta d’estudis per a persones majors de 55 anys, mitjançant la qual 
la Universitat Jaume I pretén donar resposta als desitjos d’ampliar els seus es-
tudis i aprofundir en la seua formació integral, donant resposta a una demanda 
social. En els seus diversos cursos i activitats s’han matriculat 952 persones.

Quant a les activitats de l’àmbit esportiu, cal destacar les set medalles obtin-
gudes, un any més, en els campionats universitaris d’Espanya en la modalitat 
d’atletisme.

Així mateix, s’ha inaugurat el nou circuit de camp a través que l’uji ha 
habilitat dins del campus i que és d’accés lliure.

Per segon any consecutiu, es van entregar les beques Villareal Club de 
Fútbol-UJI que reparteixen 15.000 euros entre l’estudiantat en funció del seu 
expedient acadèmic i esportiu.

També cal esmentar que la Universitat Jaume I de Castelló ha celebrat en 
2014 la dissetena edició de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes, projecte 
lúdic i formatiu adreçat no sols als fills i filles dels membres de la comunitat 
universitària, sinó obert també a la resta de la societat castellonenca, amb un 
total de 547 participants.

Així mateix, sauji, la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universi-
tat Jaume I i la Universitat han apostat per una ampliació i millora de l’atenció 
als antics alumnes amb la creació del Programa AlumniSAUJI, gràcies al qual 
gaudeixen de diversos avantatges.

En el capítol de convenis, al llarg del curs 2013-2014 es van signar vint 
convenis de col·laboració empresarial, onze contractes de patrocini i deu con-
venis de col·laboració amb entitats diverses. Aquests convenis i contractes han 
permès la realització de projectes i activitats d’interès general.
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Activitats socioculturals, exposicions a la Llotja i el Paranimf

Igualment significativa ha sigut l’aposta institucional per la creació de les 
càtedres i aules d’empresa, que es conceben com un mecanisme innovador 
d’interacció cooperativa entre la Universitat i l’empresa en àmbits específics 
de mutu interès. 

La Universitat Jaume I compta actualment amb quatre càtedres i tres aules 
d’empresa. Durant el curs 2013-2014 s’han creat:

• La Càtedra d’Innovació Ceràmica «Ciutat de Vila-real»
• La Càtedra Eurocop de Prevenció del Delicte (la primera d’aquest àmbit 

en Espanya)
• L’Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura
• L’Aula Villarreal CF de l’Esport.

Amb l’aportació anual d’aquestes empreses per a les set càtedres i aules 
d’empresa s’han realitzat diferents estudis, projectes i cursos.

Finalment, en quan els aspectes institucionals i organitzatius, cal asse-
nyalar que el claustre universitari es va reunir en dues sessions ordinàries, en 
els mesos de novembre i març, i una constitutiva en juliol, mentre que en el 
solemne acte acadèmic celebrat amb motiu de la festa de la Universitat celebrat 
el 21 de febrer, es van lliurar els premis extraordinaris de final de carrera i els 
premis atorgats pel Consell Social, com són:
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• El quinzè Premi d’Investigació «Trajectòria Investigadora» al professor 
Juan Luis Gómez Colomer.

• La sisena edició del Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprene-
dora Estudiantil va ser concedit a Daniel Segarra Flor.

• El Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, en la seua cinquena 
edició, va ser concedit a les professores María Luisa Sanchiz Ruiz i 
Mercé Correa Sanz, i al professor Iván Barreda Tarrazona.

A més, es va lliurar la distinció de president d’honor del Consell Social de 
la Universitat Jaume I al senyor Rafael Benavent Adrián.

També es va investir doctors honoris causa els professors Juan Martín 
Queralt, Juan Montero Aroca i Tomàs Vives Antón, en un solemne acte que 
va tindre lloc el 5 de novembre. Així mateix, en altre acte acadèmic solemne 
celebrat el passat 14 d’abril es van investir doctores honoris causa la professora 
Juliane House i la senyora Rosa Maria Calaf. 

Poc després, en l’acte celebrat el 29 de maig de reconeixement als partici-
pants en el programa «Ambaixadors i ambaixadores de la Universitat Jaume I», 
que té el patrocini de BP Oil Espanya, es va lliurar la distinció d’Ambaixador 
Honorífic al professor de l’uji i escriptor, Santiago Posteguillo.

President d'Honor del Consell Social. Sr. Rafael Benavent Adrián
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