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A. Per  favor,  descriviu  l’estratègia  internacional  de  la  vostra  institució  (UE  i  no UE).  En  la 
descripció,  per  favor,  expliqueu  a)  com  trieu  els  seus  socis,  b)  en  quina  àrea  o  àrees 
geogràfiques,  i c) els objectius més  importants  i els grups destinataris de  les activitats de 
mobilitat  (en  relació  amb  el  personal  i  els  alumnes  dels  cicles  primer,  segon  i  tercer, 
incloent‐hi  l’estudi  i  la  formació,  i  els  cicles  curts).  Si  escau,  també  s’ha  d’explicar  com 
participa la vostra institució en el desenvolupament de múltiples graus / dobles / conjunts. 
(màx. 5000 caràcters) 
 

La Universitat Jaume I, a través d’un Pla d’internacionalització, pretén donar prioritat als 
següents objectius: 
- Continuar impulsant i millorant la mobilitat internacional d’estudiants, professorat i personal 
d’administració i serveis. 
- Reforçar el coneixement i reconeixement de l’anglès i altres llengües per a aconseguir 
almenys un nivell B2 d’anglès en estudiants i personal a través d’un pla de multilingüisme. 
- Oferir al menys un 5% de docència en anglès. 
- Millorar la coordinació de les accions d’internacionalització en els àmbits educatius, 
d’investigació, de cooperació i ocupabilitat. 
- Involucrar els departaments i graus en l’establiment de la seua estratègia internacional. 
- Establir aliances amb les universitats públiques valencianes per a ampliar la nostra xarxa 
internacional en projectes europeus i internacionals i l’atracció d’estudiants i professorat 
estranger. 
 
L’Oficina de Relacions Internacionals procurarà mantenir que quasi el 20% d’estudiants que 
es titulen anualment hagen participat en programes d’intercanvi internacionals i continuarà 
dinamitzant la participació cada vegada més àmplia en programes intensius Erasmus i altres 
projectes europeus. El compromís amb la mobilitat també es reflecteix en l’alta satisfacció 
dels seus participants, entrants i ixents, amb la Universitat i amb l’Oficina. 
 
El compromís institucional es reflecteix en l’existència d’una xarxa de coordinadors i tutors 
nomenats pel Rectorat que garanteix el reconeixement dels estudis. 
 
Seleccionem els nostres socis quan hi ha un coneixement previ i una certa experiència i 
analitzem la sostenibilitat de la relació i el destinatari final a qui pot beneficiar. 
 
L’UJI continuarà mantenint la seua relació preferent amb universitats europees: comptem amb 
convenis educatius amb més de 230 universitats a Europa. Pretenem consolidar les nostres 
relacions amb universitats d’Amèrica Llatina, (Brasil, Xile, Argentina, Costa Rica, Uruguai i 
Mèxic), ampliar els nostres vincles amb universitats dels Estats Units, zones més madures en 
la nostra cooperació. Continuar apostant per aconseguir convenis amb Rússia, a Àsia (Japó i 
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Malàisia) i a Oceania (Austràlia o Nova Zelanda). S’està treballant en l’expansió de convenis 
amb Àsia, especialment amb la Xina, per a l’oferta de Study Abroad Programs. 
 
En l’àmbit de la cooperació es continuarà treballant amb altres països d’Amèrica Llatina 
menys desenvolupats, com ara Cuba, Nicaragua, Perú, Guatemala, Bolívia, Equador, 
Colòmbia i la República Dominicana.  
 
Tenim la capacitat d’obrir-nos cap a Àfrica per la participació dinàmica de professorat en 
projectes de cooperació, especialment amb Algèria, el Marroc, Territoris Sahrauís, Etiòpia i 
Moçambic. 
 
La mobilitat se centra especialment a Europa, els Estats Units i Amèrica Llatina en el nivell 
de grau.  
 
L’UJI ja compleix l’objectiu d’Europa 2020 consistent que el 20% dels seus titulats hagen 
realitzat una mobilitat per estudis o pràctiques a l’estranger. 
 
Per a màsters i doctorats es pretén potenciar la mobilitat, especialment en els que siguen 
conjunts. 
 
En els nivells de grau continuarem potenciant els convenis de doble títol internacional amb 
universitats sòcies estratègiques. Hi ha vuit graus en els àmbits d’enginyeria, arquitectura i 
negocis que ja ofereixen aquesta possibilitat amb universitats de França, Itàlia i Dinamarca.  
 
S’ha implantat un màster i doctorat Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial, en el qual la 
universitat té un molt d’interès. Alguns d’aquests convenis es van a ampliar als màsters més 
relacionats.  
 
Quinze dels màsters de l’UJI es realitzen conjuntament amb altres universitats espanyoles i se 
n’expedeix un únic títol. Esperem utilitzar aquesta experiència en el disseny conjunt del 
currículum, mobilitat de professorat i estudiants per a ampliar la col·laboració a universitats 
estrangeres. 
 
Formem part del Grup Compostel·la per a establir col·laboracions acadèmiques amb 
universitats estrangeres, promocionar la Universitat, formar part de xarxes europees per a 
sol·licitar projectes europeus, intercanviar personal d’administració, portar a terme 
benchmarking de les nostres polítiques i conèixer i debatre les últimes polítiques 
desenvolupades a la Unió Europea. 
 
Respecte als programes de pràctiques, l’UJI (Leonardo, Erasmus Pràctiques, Pràctiques 
Solidàries en Països Empobrits) compta amb un context institucional favorable, la 
professionalització de la seua gestió i la consolidació de l’equip de treball. L’experiència en 
programes de pràctiques internacionals data de 2002 i de gestió de pràctiques nacionals des de 
1992. Igualment, comptem amb una xarxa de més d’un centenar de socis d’acollida i 
d’intermediaris consolidats, majoritàriament a Europa, però també en altres destinacions.  
 
L’UJI ha demostrat l’excel·lència en la gestió a través de diversos reconeixements de 
l’OAPEE: certificats de qualitat, millor avaluació com a projecte PLM, nominació al premi 
qualitat, i diversos premis a millors experiències d’estudiants. 
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B. Si escau, descriviu l’estratègia de la institució per a l’organització i execució dels projectes 

de  cooperació  internacional  (UE  i  no UE)  en  l’àmbit  de  l’ensenyament  i  la  formació  en 
relació amb els projectes del Programa. (màx. 2000 caràcters) 
 

La Universitat Jaume I té capacitat d’abordar totes les accions del nou programa i ampliar la 
nostra estratègia d’internacionalització cap a la cooperació educativa, amb empreses i la 
cooperació al desenvolupament a través dels projectes europeus. La Universitat aposta per la 
participació en aquests projectes a través de tres oficines: Oficina de Relacions Internacionals, 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques amb personal tècnic i que treballen de forma coordinada. 
 
La Universitat pot utilitzar les xarxes internacionals de què forma part (Campus 
d’Excel·lència, Grup Compostel·la, Grup Tordesillas, Xarxa Vives) i els instituts que 
despleguen iniciatives amb les empreses de la zona i estrangeres.  
 
Hi ha dues grans iniciatives que fomenten la cooperació amb l’empresa, ESPAITEC, espai 
per a la facilitació i formació d’empreses noves tecnològiques i starts-up i la Càtedra Increa, 
destinada a fer de pont entre la Universitat i els emprenedors universitaris.  
 
La cooperació al desenvolupament es potencia amb projectes concrets de voluntariat, amb 
universitats de Cuba i Nicaragua, i amb la participació en el màster interuniversitari en 
Cooperació al Desenvolupament. 
  
En les àrees d’enginyeria, turisme, desenvolupament local, ocupabilitat, traducció, psicologia, 
i medicina participem en diversos projectes europeus, Erasmus Mundus, programes intensius, 
Leonardo i Erasmus.  
 
El professorat de l’UJI està preparat per a treballar en projectes multidisciplinaris, amb una 
forta base en la realitat del nostre entorn. En formació del professorat es donarà prioritat a 
cursos que afavorisquen la internacionalització, per exemple, cursos sobre projectes amb 
fons de finançament europeu. 
 
Els programes vinculats a l’ocupabilitat i pràctiques compten amb més de quinze anys 
d’experiència. Liderem accions d’orientació professional i ocupabilitat dels alumnes que 
serviran per a aquests projectes. 
 
 

C. Expliqueu l’impacte previst de la vostra participació en el Programa en la modernització de 
la institució (per cada una de les 5 prioritats de l’Agenda UE de Modernització) en termes 
dels objectius de política que us proposeu aconseguir. (màx. 3000 caràcters) 

 
La Universitat Jaume I treballa per a afavorir l’accés de joves amb estudis preuniversitaris, 
discapacitats, per als quals hi ha un programa d’atenció a la diversitat per al progrés acadèmic 
d’aquest tipus d’alumnat i la sensibilització de la comunitat universitària, i l’accés d’adults 
sense estudis preuniversitaris però amb experiència professional. I una vegada incorporats, la 
Universitat disposa de diversos programes d’orientació i acollida per a una ràpida integració. 
Aquests programes els duen a terme tècnics del Servei d’Orientació, professorat tutor de cada 
curs i estudiants voluntaris. 
El model educatiu de l’UJI es regeix per vuit principis que encaixen bé amb l’Agenda de 
Modernització: 
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1. Orientació a l’aprenentatge i al desenvolupament integral de l’alumnat. 
2. Incentivació de l’ús de les TIC. 
3. Compromís amb el multilingüisme. 
4. Aposta per la internacionalització i la mobilitat. 
5. Foment de la responsabilitat social. 
6. Garantia de qualitat. 
7. Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor. Tots els estudis incorporen un període de 
pràctiques obligatòries en empresa. 
8. Promoció de la formació al llarg de la vida. 
 
 
Declaració de política de qualitat de l’UJI 
 
Ser una universitat excel·lent en l’àmbit de la docència, investigació i gestió, d’acord amb la 
filosofia de qualitat total, i més concretament, d’acord amb els criteris establits pel model 
europeu d’excel·lència, amb la finalitat de comprendre la satisfacció de la societat per mitjà 
dels seus diferents serveis. 
 
La Universitat Jaume I ha renovat per segona vegada consecutiva el màxim segell d’or 
d’excel·lència en la gestió segons el model EFQM, Excel·lència Europea 500+. 
 
La Universitat forma part de diverses iniciatives que vinculen l’educació superior, la 
investigació, les empreses i l’entorn, concretament, el campus d’excel·lència 
CAMPUSHABITAT5U entre les cinc universitats públiques valencianes al qual s’ha sumat, 
juntament amb instituts tecnològics i centres empresarials i d’investigació, fires de mostres i 
el Govern valencià entorn del tema de l’hàbitat i territori. 
 
Recentment s’ha aprovat un projecte, Campus Emprenedor Innovador, finançat pel Govern 
autonòmic per a la transferència del coneixement de la universitat a l’empresa i el foment de 
l’emprenedoria entre professorat i alumnat. 
 
L’UJI està avançant en el patrocini privat a través de les càtedres i aules d’empresa. Gran part 
del finançament prové de fons d’investigació i convenis amb empreses i fundacions.  
 
Especialment en la mobilitat d’estudiants i professorat comptem amb patrocinadors privats. 
L’alumnat paga unes taxes de matrícula, fixades per la Generalitat Valenciana.  
 
Comptem amb la col·laboració de fundacions i patrocinadors privats que atorguen beques de 
matrícula per a estudiants nacionals i estrangers. 


