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INSTAL·LACIONS I SERVEIS UNIVERSITARIS

• Biblioteca - Centre de Documentació: accés 
a instal·lacions i serveis. 

• Servei d’Esports: preus i terminis com a PAS 
o PDI.

• Servei de Llengües i Terminologia: cursos de 
formació amb preus reduïts.

• Paranimf: tarifa reduïda.

• Centre d’Autoaprenentatge de Llengües.

• Eduroam (xarxa wifi  al campus).

• Accés per VPN (per a accedir als serveis 
digitals sense estar al campus).

PARTICIPACIÓ ACTIVA

Permet als membres Sènior UJI col·laborar, de 
manera voluntària i gratuïta, en el propi pro-
grama Sènior UJI, així com en altres programes 
universitaris.

• Espai web de recursos.

• Assessorament Sènior.

• Formació.

• Trobades Sènior. 
(**) Aquests avantatges podran ser modifi cats pel 
Consell de Direcció de l’UJI segons les necessitats 
i normativa de la Universitat Jaume I.
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La Universitat Jaume I vol mantindre 
una relació estreta amb el personal 
d’administració i serveis i el docent 
i investigador que es jubila. 

Amb aquesta fi nalitat es crea el programa Sènior 
UJI, al qual pot unir-se gratuïtament tot el per-
sonal jubilat de l’UJI que ho desitge i, d’aquesta 
manera, poder continuar participant en el món 
universitari i conservar la relació amb la Universi-
tat i amb les altres persones sèniors de l’UJI. 

El programa Sènior UJI naix perquè arribar a la ju-
bilació a la Universitat Jaume I siga més que una 
nova etapa. Amb la creació d’aquest programa, 
l’UJI persegueix:

• Agrair l’esforç i dedicació del personal jubilat 
de l’UJI i fer un reconeixement públic.

• Facilitar els mecanismes perquè aquest 
col·lectiu puga mantindre el vincle amb la ins-
titució i gaudisca dels avantatges que tenia en 
l’anterior etapa.

• Establir les vies de col·laboració entre l’UJI i el 
personal jubilat que vol seguir participant de 
forma activa en la vida universitària.

SERVEIS I AVANTATGES DELS MEMBRES 
SÈNIOR UJI (**):
ESPAI SÈNIOR

Compte corporatiu

Manteniment del mateix compte corporatiu 
que tenies com a PAS o PDI.

Adreça de correu electrònic

Manteniment de la mateixa adreça electrònica 
corporativa que tenies com a PAS o PDI: ma-
teix-usuari@uji.es.

Carnet UJI

Manteniment del carnet de la Universitat Jaume I, 
amb el qual podràs gaudir dels descomptes 
associats.

QUI POT FORMAR PART DE SÈNIOR UJI?
• Personal d’administració i serveis (PAS) jubilat 

a la Universitat Jaume I.

• Personal docent i investigador (PDI) jubilat a la 
Universitat Jaume I.

• Personal docent i investigador (PDI) i personal 
d’administració i serveis (PAS) jubilat en una 
entitat diferent a l’UJI amb carrera docent o 
professional de més de deu anys a l’UJI i amb, 
almenys, 65 anys d’edat. (*)

(*) El PAS o PDI que es jubila en una entitat diferent de 
l’UJI ha d’informar necessàriament de la seua jubilació.

COM POTS FORMAR PART DE SÈNIOR UJI?
En el moment en què passes a ser personal jubilat 
de l’UJI, rebràs un correu electrònic (al teu compte 
UJI) amb un enllaç perquè et pugues donar d’alta 
en el programa.

També pots donar-te d’alta, en qualsevol mo-
ment, omplint el formulari d’alta que es troba en        
www.senior.uji.es.




