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Mapa estratègic d'ensenyament
Captació proactiva

Empleabilitat

Prestigi Acadèmic

ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ DE NOU ESTUDIANTAT DE GRAU I
POSTGRAU.

Fidelització

OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT.

Perspectiva social
de la UV

Adaptabilitat de l'oferta a les persones usuàries

Generar i complir les expectatives de l'estudiantat

QuE02 Millorar la satisfacciò de l'estudiantat amb l'experiencia
universitària que ofereix la UV.

EfE03 Disenyar l'oferta de postgrau adequant-la a
les necessitats d´una investigació de qualitat i a
l'ocupabilitat.

Proposició
de
Valor
per a l'Estudiantat
de la UV

EfE02 Potenciar la transició de l'alumnat de grau a
postgrau.

Experiència vital de l´estudiantat

EfE01 Desenvolupar i fer visible una oferta de
serveis que atenga la necessitat de
l'aprenentatge permanent.

RsE01 Facilitar una orientació integral a l'estudiantat a nivell vocacional, professional i
acadèmic, tot potenciant la seua ocupabilitat futura.

Orientació a la gestió de processos

Vida de
Campus i
Participació

ItE01 Potenciar la dimensió internacional de les
nostres titulacions.

RsE02 Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat
UV, tot potenciant la nostra llengua.

Orientació a les persones usuàries

Tr01 Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que
reforcen el prestigi de la institució.

Acció sobre els
processos interns

QuE01 Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols i centres.

Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la Institució s'adapten a
les necessitats de les persones usuàries.
Gestió del talent

Adaptació del
personal, els
recursos materials
i l'organització.

Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una
major productivitat i qualitat dels seus resultats.

Tecnologies educatives

InE01 Millorar i desenvolupar metodologies i
recursos docents innovadors.

Sostenibilitat de l'estructura

Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada
a les necessitats de la UV.

Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades
per al desenvolupament de les nostres activitats.
Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les
seues funcions.
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Mapa Estratègic d'Investigació
Impacte
Orientació estratègica
de la UV per atreure a
les persones usuàries
finals:

Comunitat
Global
del Coneixement
(Comunitat Acadèmica i
científica)

Productor Global de coneixement

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ I LA PRODUCTIVITAT CIENTÍFICA.

INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE
RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ.
CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT.

Captar

Desenvolupar
Recursos Relacionals

Orientació estratègica
de la
UV per atreure a les
persones prescriptores.
Editorials,
Comunitats
científiques,
Empreses.

Qul01 Incrementar la producció científica
d'impacte.

EfI01 Potenciar la investigació competitiva.

ItI01 Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col·laboració internacional del nostre personal investigador.

Facilitar la gestió associada a la investigació

Facilitar accessibilitat

Tr01 Millorar la visibilitat d´aquelles activitats i
resultats que reforcen el prestigi de la institució.

Assignació de recursos

EfI02 Potenciar el treball en equip i la investigació multidisciplinària en el si de la UV.

Acció sobre els
processos de suport
de la Investigació.

Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la Institució s'adapten a les
necessitats de les persones usuàries.

Captar talent

Desenvolupar talent

Sostenibilitat dels recursos i activitats

Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una
major productivitat i qualitat dels seus resultats.
Adaptació del personal,
els recursos materials i
l'organització.

Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les
necessitats de la UV.

Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV
perquè desenvolupe les seues funcions.

Su07 Disposar d'infraestructures suficients i
adequades per al desenvolupament de les nostres
activitats.
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Mapa Estratègic de Transferència i Innovació
Generar Valor social

Prestigi Social

POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV I MILLORAR EL
SEU APROFITAMENT PER LA SOCIETAT.

Aportació a la societat

FOMENTAR LA EMPRENEDORIA EN EL SI DE LA COMUNITAT
UNIVERSITARIA I DE LA SOCIETAT.

MILLORAR LA POSICIÓ DE LA UV COM A GENERADORA DE
TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ EN EL SI DE LA SOCIETAT I DEL MÓN
UNIVERSITARI.

Resposta adaptada

Aliances a llarg termini

RsT01 Fomentar la transferència de resultats
d'investigació en àrees identificades com a
necessitats socials i econòmiques.

Valor per als grups de
interes que demanden
transferència

EfT02 Enfortir la política d'aliances de la UV amb
organitzacions públiques i privades que facilite la
transferència de R+D+I i l' emprenedoria, en la seua àrea
d'influència.

QuT01 Millorar la satisfacció de les persones usuaries dels nostres serveis
de transferència i innovació, potenciar-ne la fidelitzaciò.

Orientació a les persones usuàries

Aprofitar sinergies de les nostres activitats

Tr01 Millorar la visibilitat d'aquelles activitats
i resultats que reforcen el prestigi de la
institució.
Adaptació dels processos

EfT01 Identificar, avaluar i fer visible el
coneixement transferible.

Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures
de la Institució s'adapten a les necessitats de les persones usuàries.

Infraestructures orientades a les persones usuàries

Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI
ajustada a les necessitats de la UV.
Adaptació del personal, els
recursos materials i l'organització.

Su07 Disposar d'infraestructures suficients i
adequades per al desenvolupament de les nostres
activitats.

Estratègia
Investigació

Comunitat innovadora i transferidora

Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de
manera que es trasllade a una major
productivitat i qualitat dels seus resultats.

Rh02 Millorar la capacitació del
personal de la UV perquè
desenvolupe les seues funcions.
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*A l'efecte d'aquest pla quan es parla de la "cultura" i/o de la Vida de Campus i Participació s'inclouen les activitats culturals, les editorials, de les biblioteques, del pla d'igualtat i de les activitats esportives
Mapa estratègic de Vida de Campus i Participació*
Ampliar la participació

Valorització social

CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL MITJANÇANT
UNA POLÍTICA DE QUALITAT PER ALS BÉNS I SERVEIS QUE OFEREIX LA UV.

MILLORAR LA PARTICIPACIÓ EN LA UV, TOT AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA
FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE
PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS .
Perspectiva social
de la UV

REORIENTAR L´ACTIVITAT D'AQUEST AMBIT, D'ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC,
PER ADAPTAR-LES A LES MISSIONS DE LA UNIVERSITAT.

Formació en valors

Proposició
de
Valor
per a la comunitat
universitària i la
societat

Experiència vital

RsC02. Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com es
ara la solidaritat; la cooperació; el progrés; la sostenibilitat;
l'excel∙lència; i la igualtat mitjançant el desenvolupament del seu pla.

EFC06 Incrementar el nombre de persones i grups
d'interès que visualitzen la Institució i participen en la
seua oferta d'activitats.

QuC01. Millorar la valoració de les activitats de difusió de la cultura*
de la UV.

Projecció glocal

TrC05. Millorar el reconeixement extern de les nostres activitats.

ItC03. : Incrementar la dimensió internacional de les activitats.

Acció sobre els
processos interns

Rellevància pública

Orientació a les persones usuàries

Tr01 Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que reforcen el
prestigi de la institució.
Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i
les estructures de la institució s'adapten a les
necessitats de les persones usuàries.
Gestió del talent

Adaptació del
personal, els
recursos materials
i l'organització.

Activitats sostenibles

Noves TIC

Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè
desenvolupe les seues funcions.
Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les
necessitats de la UV.
Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major
productivitat i qualitat dels seus resultats.

Su07 Disposar d'infraestructures suficients i
adequades per al desenvolupament de les nostres
activitats.
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