ANNEX II
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS UV

PLA ESTRATEGIC DE SUBVENCIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

El present pla estratègic de subvencions es configura com un instrument de planificació de les
polítiques de la Universitat de València en l’àmbit temporal del PEUV 2016‐2019. Introdueix
una connexió entre els objectius i efectes que es pretenen aconseguir, amb els costos
previsibles i les seues fonts de finançament, amb l'objecte d'adequar les necessitats públiques
a cobrir a través de les subvencions amb les previsions de recursos disponibles, amb caràcter
previ al seu naixement i de forma plurienna.Te caràcter programàtic i el seu contingut no crea
drets ni obligacions; la seua efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les
diferents línies de subvenció, atenent entre altres condicionants a les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.
Als efectes d’aquest pla, s’entén per subvenció tota disposició dinerària de la Universitat a
favor de persones públiques o privades, físiques o jurídiques, que complisca els següents
requisits:
‐ Que l’entrega es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
‐ Que l’entrega estiga subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja
realitzats o per desenvolupar o la concurrència d’una situació, havent de complir el
beneficiari les obligacions materials i formals que s’hagueren establert.
‐ Que el projecte, l’acció. conducta o situació finançada tinga per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.
L’estructura del pla segueix el contingut establert a l’artícle 12 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
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a) OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Ensenyament:
1 Oferir un ensenyament de qualitat.
2 Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nous estudiants i estudiantes de grau
i postgrau.

Investigació:
1 Incrementar la captació de recursos per a la investigació.
2 Captar i desenvolupar talent.
3 Incrementar la producció i la productivitat científica.

Transferència i innovació:
1 Fomentar l’emprenedoria en el si de la comunitat universitària i de la societat.
2 Posar en valor els resultats d’investigació de la UV i millorar el seu aprofitament per la
societat.
3 Millorar la posició de la UV com a generadora de transferència i innovació en el si de la
societat i del món universitari.

Vida de campus i participació:
1 Reorientar l’activitat cultural de la UV, d’acord amb les potencialitats de les TIC, per
adaptar‐les a les missions de la Universitat.
2 Contribuir a abordar els reptes de la societat actual mitjançant una política de qualitat per
als béns i serveis que ofereix la UV.
3 Millorar la participació a 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.
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b) LINIES DE SUBVENCIÓ:
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Manteniment del centre i finançament de beques
per a estudis i investigació en Harvard convocats pel Real Colegio
Complutense.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció nominativa.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:

Ensenyament.
Universidad Complutense de Madrid (para Real
Colegio Complutense de Madrid en Harvard).

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.

‐ OBJECTIUS I EFECTES:

ItE01
‐ TERMINI:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

Potenciar la dimensió internacional de les nostres
titulacions.

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 150.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

177
178

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)
Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
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dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

7,47

7,37

7,66

8,36

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

4,26

8,71

6,31

6,31

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

17,93

18,19

16,54

15,02

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

3,78

3,8

3,92

4,2

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

0,04

0,07

0,17

1,03

177

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)

1

1,42

1,5

1,67

178

Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

16,9

21,38

21,49

20,6

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

3,7

3,46

3,58

4,04

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Conveni de col∙laboració Payasospital.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció nominativa.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

27. Despeses generals de funcionament.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Vida de campus i participació.
Payasospital.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
RsC02 Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com
és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la
sostenibilitat, l'excel∙lència i la igualtat mitjançant el
desenvolupament del seu pla.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 6.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
403

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)
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‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

403

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

2012

2013

2014

2015

504

1.123

1.029

604

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Programa d’estabilització personal investigador I3.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció nominativa.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

VII Transferències de capital.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Investigació.
Fundació Gral. Universitat de València.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
Rh05

‐ TERMINI:

27. Despeses generals de funcionament.

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

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 345.759

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
225

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Taxa de treball multidisciplinar (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

225

Taxa de treball multidisciplinar (%)

2012

2013

2014

8,93

9,43

9,17

2015
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Encàrrec de gestió títols propis postgrau.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció nominativa.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

VII Transferències de capital.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Fundació Universitat‐Empresa.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
EfE01

‐ TERMINI:

27. Despeses generals de funcionament.

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

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 4.175.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
148
181

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Taxa de cobertura de l'oferta d'aprenentatge permanent
(C3L) (%)
Nous recursos de formació contínua (?)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

148

Taxa de cobertura de l'oferta d'aprenentatge permanent
(C3L) (%)

181

Nous recursos de formació contínua (?)

2012

2013

2014

2015

97,14

88,57

74,9

53,68

1.717.69 1.346.82 1.145.53

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Servei d’Informació i Dinamització estudiants i
estudiantes.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.
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‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 21.580

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

122

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33
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122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

2012

2013

2014

2015

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Ajudes a associacions d'estudiants i estudiantes
claustrals.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 13.155

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

122

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

8

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS UV

2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33

122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Borses de viatge estudiants i estudiantes.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 100.500

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
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122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33

122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Beques i ajudes a estudiants i estudiantes.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 342.843

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
109

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)
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110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

122

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33

122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Ajudes a associacions.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Associacions.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 51.627
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‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

122

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33

122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Programa Drac.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
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l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.
‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 12.500

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

122

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33

122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Beques UV matrícula oficial grau i postgrau.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

13

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS UV

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

5. Serveis als estudiants i les estudiantes.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
QuE02 Millorar la satisfacció dels estudiants i estudiantes amb la
experiència universitària que ofereix la UV.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 550.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

110

Taxa de rendimient de màster (%)

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)
Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

122

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

109

Taxa de rendiment de grau (ISV1) (%)

74,83

80,02

81,99

83,07

110

Taxa de rendimient de màster (%)

91,27

93,08

93,44

93,3

118

Valoració global dels estudis de grau (Escala d'1 a 5)

3,37

3,44

3,48

3,41

119

Valoració global dels estudis de màster (Escala d'1 a 5)

3,22

3,26

3,23

3,3

120

Índex de satisfacció de l'alumnat amb els serveis generals
(Escala d'1 a 5)

3,33

3,41

3,38

3,33
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122

Índex de participació dels estudiants en les eleccions al
Claustre (%)

2012

2013

2014

2015

15,91

15,3

12,89

13,74

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Pla d’Incorporació a la Universitat.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

3. Ensenyament de grau.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
RsE01 Facilitar una orientació integral a l’estudiantat a nivell
vocacional, professional i acadèmic, tot potenciant la seua
ocupabilitat futura.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 6.639

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

104G

Taxa d'eficiència de l'alumnat titulat (ISV3) grau (%)

104M

Taxa d'eficiència de l'alumnat titulat (ISV3) màster (%)

113

Taxa de canvi d'estudi (%)

114

Taxa d'abandonament d'estudiants de nou ingrés (ISV2) (%)

125

Índex d’orientació professional de la docència de grau
(Escala 0 a 10)
Taxa d’inserció laboral dels graduats a curt termini en
treballs de qualitat (%)
Índex del nivell de competències genèriques desenvolupat
en funció de la seua utilitat per a l’acompliment d’una
ocupació de qualitat en grau (Escala 0 a 1)
Valoració del grau d'orientació percebuda per l'alumnat grau
(Escala d'1 a 5)
Valoració del grau d'orientació percebuda per l'alumnat

127
131

179G
179M
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màster (Escala d'1 a 5)
Ocupabilitat percebuda per l’alumnat i els titulats de grau
(Escala d?1 a 5)
Grau de satisfacció amb les pràctiques d'empresa grau
(Escala d'1 a 5)
Grau de satisfacció amb les pràctiques d'empresa máster
(Escala d'1 a 5)
Taxa d'eficàcia de l'acció d'orientació preuniversitària (%)

182
184G
184M
185

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

104G

Taxa d'eficiència de l'alumnat titulat (ISV3) grau (%)

104M Taxa d'eficiència de l'alumnat titulat (ISV3) màster (%)

2012

2013

2014

2015

98,09

101,05

93,13

90,86

106,11

103,84

101,67

101,86

3,73

3,31

4,03

13,54

13,11

13,02

113

Taxa de canvi d'estudi (%)

114

Taxa d'abandonament d'estudiants de nou ingrés (ISV2)
(%)

125

Índex d’orientació professional de la docència de grau
(Escala 0 a 10)

5,66

127

Taxa d’inserció laboral dels graduats a curt termini en
treballs de qualitat (%)

56,66

131

Índex del nivell de competències genèriques
desenvolupat en funció de la seua utilitat per a
l’acompliment d’una ocupació de qualitat en grau (Escala
0 a 1)

179G

Valoració del grau d'orientació percebuda per l'alumnat
grau (Escala d'1 a 5)

3,06

3,06

3,07

3,07

179M Valoració del grau d'orientació percebuda per l'alumnat
màster (Escala d'1 a 5)

3,14

3,13

3,24

3,29

0,83

182

Ocupabilitat percebuda per l’alumnat i els titulats de grau
(Escala d?1 a 5)

2,98

3,04

3,14

184G

Grau de satisfacció amb les pràctiques d'empresa grau
(Escala d'1 a 5)

4,25

3,48

3,65

3,76

3,78

3,85

54,13

40,97

45,18

184M Grau de satisfacció amb les pràctiques d'empresa máster
(Escala d'1 a 5)
185

4

Taxa d'eficàcia de l'acció d'orientació preuniversitària (%)

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Política lingüística.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:

4. Programa de Política lingüística.
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‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Professors/es /PAS estudiants/es .

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
RsE02 Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat
UV, tot potenciant la nostra llengua.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 13.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

135

Taxa de multilingüisme de la matrícula de grau (%)

136

Taxa de matrícula de grau en valencià (%)

180

Taxa de docència de grau en valencià (%)

187

Taxa de docència de grau multilingüe (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

135

Taxa de multilingüisme de la matrícula de grau (%)

22,24

21,64

21,38

21,12

136

Taxa de matrícula de grau en valencià (%)

23,21

26,58

29,19

31,29

180

Taxa de docència de grau en valencià (%)

25,98

28,73

31,1

31,47

187

Taxa de docència de grau multilingüe (%)

5,14

6,94

7,75

7,99

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: La Nau Gran.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

7. Formació al llarg de la vida.

IV Transferències corrents.
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‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
EfE01

‐ TERMINI:

Ensenyament.

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

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 25.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
148
181

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Taxa de cobertura de l'oferta d'aprenentatge permanent
(C3L) (%)
Nous recursos de formació contínua (?)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

148

Taxa de cobertura de l'oferta d'aprenentatge permanent
(C3L) (%)

181

Nous recursos de formació contínua (?)

2012

2013

2014

2015

97,14

88,57

74,9

53,68

1.717.69 1.346.82 1.145.53

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Educació Física.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

10. Activitat cultural i esportiva.

Vida de campus i participació.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
ItC03

Incrementar la dimensió internacional de les activitats.
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‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 100.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
404

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Nombre d’activitats i programes culturals internacionalitzats
(Activitats)
Índex de satisfacció d’usuaris ‘incoming’ amb l'oferta
cultural (1 a 7)

405

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012
404

Nombre d’activitats i programes culturals
internacionalitzats (Activitats)

405

Índex de satisfacció d’usuaris ‘incoming’ amb l'oferta
cultural (1 a 7)

2013

2014

2015

38

77

66
4,51

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Integració personal docent amb discapacitat.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:

Ensenyament, investigació i transferència i
innovació.
Personal docent i investigador.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.

‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Rh05

‐ TERMINI:

1. Pla d’integració de persones amb
discapacitat.

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

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 7.952

19

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS UV

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
225

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Taxa de treball multidisciplinar (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

225

Taxa de treball multidisciplinar (%)

2012

2013

2014

8,93

9,43

9,17

2015

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Fons UV Erasmus estudiants i estudiantes.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
ItE01

‐ TERMINI:

21. Internacionalització i Cooperació.

Potenciar la dimensió internacional de les nostres
titulacions.

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 994.355

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)
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175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

177
178

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)
Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

7,47

7,37

7,66

8,36

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

4,26

8,71

6,31

6,31

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

17,93

18,19

16,54

15,02

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

3,78

3,8

3,92

4,2

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

0,04

0,07

0,17

1,03

177

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)

1

1,42

1,5

1,67

178

Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

16,9

21,38

21,49

20,6

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

3,7

3,46

3,58

4,04

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
Beques Mobilitat Santander 2016.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Ensenyament.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
ItE01

‐ TERMINI:

21. Internacionalització i Cooperació.

Potenciar la dimensió internacional de les nostres
titulacions.

2016.
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‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 365.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

177
178

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)
Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

7,47

7,37

7,66

8,36

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

4,26

8,71

6,31

6,31

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

17,93

18,19

16,54

15,02

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

3,78

3,8

3,92

4,2

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

0,04

0,07

0,17

1,03

177

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)

1

1,42

1,5

1,67

178

Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

16,9

21,38

21,49

20,6

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

3,7

3,46

3,58

4,04

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Altres programes d'intercanvi.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:

21. Internacionalització i Cooperació.
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‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
ItE01

‐ TERMINI:

Ensenyament.

Potenciar la dimensió internacional de les nostres
titulacions.

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 260.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

177
178

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)
Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

137

Taxa d'internacionalització de la matrícula de grau (%)

7,47

7,37

7,66

8,36

140

Taxa d'internacionalització de l'oferta acadèmica (%)

4,26

8,71

6,31

6,31

142

Taxa d'internacionalització de la matrícula de màster (%)

17,93

18,19

16,54

15,02

175

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de grau (%)

3,78

3,8

3,92

4,2

176

Taxa de mobilitat outgoing dels estudiants de màster (%)

0,04

0,07

0,17

1,03
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2012

2013

2014

2015

1

1,42

1,5

1,67

177

Taxa de convenis internacionals de titulacions conjuntes
amb universitats estrangeres (convenis per titulacio)

178

Taxa d'internacionalització dels titulats de doctorat (%)

16,9

21,38

21,49

20,6

188

Taxa de mobilitat incoming dels estudiants de grau (%)

3,7

3,46

3,58

4,04

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Projectes de cooperació 0'7.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

21. Internacionalització i Cooperació.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Vida de campus i participació.
Indeterminats/des.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
RsC02 Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com
és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la
sostenibilitat, l'excel∙lència i la igualtat mitjançant el
desenvolupament del seu pla.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 577.239

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
403

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

403

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

2012

2013

2014

2015

504

1.123

1.029

604
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Beques Matricula 0,7.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

21. Internacionalització i Cooperació.

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Vida de campus i participació.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
RsC02 Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com
és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la
sostenibilitat, l'excel∙lència i la igualtat mitjançant el
desenvolupament del seu pla.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 139.151

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
403

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

403

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

2012

2013

2014

2015

504

1.123

1.029

604

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Càtedra de Divulgació Científica.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:

24. Activitats d’investigació i transferència
de coneixement.
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‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Vida de campus i participació.
Indeterminats/des.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
EfT01

Identificar, avaluar i fer visible el coneixement transferible.

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

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 14.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

316

Nivell de protecció del coneixement de la UV (formules)

318

Accions de valorització i promoció (accions per projecte)

403

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

316

Nivell de protecció del coneixement de la UV (formules)

24

45

30

43

318

Accions de valorització i promoció (accions per projecte)

298

319

268

382

403

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

504

1.123

1.029

604

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Educació Física.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:

10. Activitat cultural i esportiva.
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‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
EfC06

‐ TERMINI:

Vida de campus i participació.

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

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 100.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

410

Índex d'assistència a activitats culturals (Entrades)

411

Cost per impacte de les activitats culturals (? per participant)

412

Noves aliances per a activitats culturals (aliances)

419

Visitants a centres culturals de la UV (visitants)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

2015

410

Índex d'assistència a activitats culturals (Entrades)

99.399 185.132 198.322 129.906

411

Cost per impacte de les activitats culturals (? per
participant)

11,83

7,8

8,78

10,83

412

Noves aliances per a activitats culturals (aliances)

5

4

1

1

419

Visitants a centres culturals de la UV (visitants)

124.814 198.093 291.481 250.108

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Unitat d’Igualtat.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció amb convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:

11. Pla d’igualtat.
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‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

Vida de campus i participació.
Estudiants i estudiantes.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
RsC02 Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com
és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la
sostenibilitat, l'excel∙lència i la igualtat mitjançant el
desenvolupament del seu pla.

‐ TERMINI:

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 8.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

El mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
403

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.

403

Nombre d'activitats culturals orientades a promoure la
responsabilitat social (Activitats)

2012

2013

2014

2015

504

1.123

1.029

604
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LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Despeses de funcionament Fundació Lluís
Alcanyís.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció nominativa.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

‐ TERMINI:

27. Despeses generals de funcionament.

Ensenyament.
Fundació Lluís Alcanyís.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
E01

Oferir un ensenyament de qualitat

E02

Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nous
estudiants i estudiantes de grau i postgrau

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 189.186

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

Els mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
101G

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

103G

Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat grau (Escala d'1 a 5)
Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat màster (Escala d'1 a 5)
Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat grau (Escala d'1
a 5)
Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat màster (Escala
d'1 a 5)
Taxa de graduació (ISV4) grau (%)

103M

Taxa de graduació (ISV4) màster (%)

112G

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) grau (%)

112M

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) màster (%)

115

Taxa d'oferta i demanda (IAV1) (%)

101M
102G

102M
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116

Taxa de cobertura de l'oferta de grau (%)

117G

Taxa de matriculació (IAV4) grau (%)

117M

Taxa de matriculació (IAV4) màster (%)

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012
101G

Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat grau (Escala d'1 a 5)

101M Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat màster (Escala d'1 a 5)
102G

Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat grau (Escala
d'1 a 5)

102M Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat màster
(Escala d'1 a 5)
103G

3,83

Taxa de graduació (ISV4) grau (%)

103M Taxa de graduació (ISV4) màster (%)
112G

4,09

75,82

2013

2014

2015

3,75

3,67

3,67

3,66

3,8

3,8

3,79

3,53

3,6

3,4

3,64

3,66

62,91

55,67

46,84

80,06

81,31

67,72

20,58

24,34

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) grau (%)

112M Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) màster (%)

10,29

11,96

10,94

8,17

264

258,08

248,35

257,39

115

Taxa d'oferta i demanda (IAV1) (%)

116

Taxa de cobertura de l'oferta de grau (%)

84,98

85,48

85,2

85,2

117G

Taxa de matriculació (IAV4) grau (%)

97,13

97,62

97,19

96,2

89,66

54,45

65,17

67,04

117M Taxa de matriculació (IAV4) màster (%)

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Conveni de col∙laboració en la docència del grau
en ciència i tecnologia dels aliments i grau en nutrició i dietètica.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció nominativa.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

27. Despeses generals de funcionament.

Ensenyament.
CSIC‐IATA.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
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l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.

‐ TERMINI:

E01

Oferir un ensenyament de qualitat

E02

Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nous
estudiants i estudiantes de grau i postgrau

2016‐2019.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Dotació anual estimada € 10.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

Els mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
101G

Indicadors disponibles dels objectius estratègics.

103G

Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat grau (Escala d'1 a 5)
Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat màster (Escala d'1 a 5)
Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat grau (Escala d'1
a 5)
Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat màster (Escala
d'1 a 5)
Taxa de graduació (ISV4) grau (%)

103M

Taxa de graduació (ISV4) màster (%)

112G

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) grau (%)

112M

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) màster (%)

115

Taxa d'oferta i demanda (IAV1) (%)

116

Taxa de cobertura de l'oferta de grau (%)

117G

Taxa de matriculació (IAV4) grau (%)

117M

Taxa de matriculació (IAV4) màster (%)

101M
102G

102M

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012
101G

Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat grau (Escala d'1 a 5)

2013

2014

2015

3,75

3,67

3,67
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101M Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat màster (Escala d'1 a 5)
102G

2014

2015

4,09

3,66

3,8

3,8

3,79

3,53

3,6

3,4

3,64

3,66

62,91

55,67

46,84

80,06

81,31

67,72

20,58

24,34

3,83

Taxa de graduació (ISV4) grau (%)

103M Taxa de graduació (ISV4) màster (%)
112G

2013

Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat grau (Escala
d'1 a 5)

102M Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat màster
(Escala d'1 a 5)
103G

2012

75,82

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) grau (%)

112M Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) màster (%)

10,29

11,96

10,94

8,17

264

258,08

248,35

257,39

115

Taxa d'oferta i demanda (IAV1) (%)

116

Taxa de cobertura de l'oferta de grau (%)

84,98

85,48

85,2

85,2

117G

Taxa de matriculació (IAV4) grau (%)

97,13

97,62

97,19

96,2

89,66

54,45

65,17

67,04

117M Taxa de matriculació (IAV4) màster (%)

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Subvencions de l’article 168.1.c) de la llei 1/2015
de la GV.
‐ TIPUS DE SUBVENCIÓ:

Subvenció de l’article 168.1.c) de la llei 1/2015 de la GV.
Concessió directa de subvencions, amb caràcter excepcional, en
què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o
humanitari, o altres degudament jus ficades que dificulten la
seua convocatòria pública.

‐ PROGRAMA PRESSUPOSTARI D'ACTUACIÓ:
‐ CAPITOL DE DESPESA:

IV Transferències corrents.

‐ ÀREES DE COMPETÈNCIA AFECTADES:
‐ SECTORS BENEFICIARIS DE LES AJUDES:
‐ OBJECTIUS I EFECTES:

27. Despeses generals de funcionament.

Ensenyament, investigació, transferència i
innovació i vida de campus i participació.
Indeterminats/des.

Amb l'aplicació d'aquesta línia de subvenció es pretén contribuir a
l'assoliment dels següents objectius del PEUV 2016‐2019.
C11

Millorar la participació a 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

C12

Contribuir a abordar els reptes de la societat actual
mitjançant una política de qualitat per als béns i serveis
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que ofereix la UV

‐ TERMINI:

C13

Reorientar l’activitat cultural de la UV, d’acord amb les
potencialitats de les TIC, per adaptar‐les a les missions de
la Universitat

E01

Oferir un ensenyament de qualitat

E02

Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nous
estudiants i estudiantes de grau i postgrau

I03

Captar i desenvolupar talent

I04

Incrementar la captació de recursos per a la investigació

I12

Incrementar la producció i la productivitat científica

T01

Millorar la posició de la UV com a generadora de
transferència i innovació en el si de la societat i del món
universitari

T04

Fomentar l’emprenedoria en el si de la comunitat
universitària i de la societat

T13

Posar en valor els resultats d’investigació de la UV i
millorar el seu aprofitament per la societat

2016.

‐ COSTS PREVISIBLES:

Caràcter singular i excepcional, en 2016 € 14.000

‐ FONT DE FINANÇAMENT:
‐ PLA D'ACCIÓ:

Fons propis. Pressupost Universitat de València.

Els mecanisme per atorgar aquest tipus de subvenció serà l'establert
anualment en les disposicions del Reglament d'Execució Pressupostària
de la UV.

‐ RÈGIM DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
101G

Indicadors provisionals dels objectius
estratègics.

103G

Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat grau (Escala d'1 a 5)
Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat màster (Escala d'1 a 5)
Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat grau (Escala d'1
a 5)
Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat màster (Escala
d'1 a 5)
Taxa de graduació (ISV4) grau (%)

103M

Taxa de graduació (ISV4) màster (%)

112G

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) grau (%)

101M
102G

102M
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112M

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) màster (%)

115

Taxa d'oferta i demanda (IAV1) (%)

116

Taxa de cobertura de l'oferta de grau (%)

117G

Taxa de matriculació (IAV4) grau (%)

117M

Taxa de matriculació (IAV4) màster (%)

201

Taxa de producció d'articles científics d'impacte (%)

202

Taxa de productivitat investigadora per PDI (Articles per PDI)

203

Taxa d'activitat investigadora de la plantilla de PDI (%)

204

Taxa de rendimient investigador (%)

205

Taxa de captació d'ingressos d'investigació competitiva (%)

215

Taxa de publicació de tesis doctorals (%)

301

Taxa de producció de fórmules de transferència (%)

302

Taxa de captació d'ingresos de la transferència (%)

303

Retorn de la inversió en l'activitat de transferència (%)

420

Taxa de participació sociocultural (%)

421

Volum d'activitats dirigides a potenciar la interacció entre la
UV i la societat (Activitats)
Impacte de les activitats dirigides a potenciar la interacció
entre la UV i la societat (Participants)
Índex de satisfacció dels participants en activitats dirigides a
potenciar la interacció entre la UV i la societat (Segons
enquesta)
Nombre de visites al portal cultura de la UV (Usuaris)

422
423

424

‐ RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE PLANS ANTERIORS:
Donat l'estat inicial del pla estratègic de subvencions 2016, traslladem l'estat actual concret
dels indicadors disponibles dels objectius estratègics vinculats a la línia de subvenció en
l'ámbit temporal de l'anterior PEUV.
2012

2013

2014

Taxa de productivitat investigadora per PDI (Articles per
PDI)

2,72

2,86

2,68

101M Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat màster (Escala d'1 a 5)

4,09

3,66

3,8

3,8

3,79

3,53

3,6

3,4

3,64

3,66

202

102G

Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat grau (Escala
d'1 a 5)

102M Valoració de la satisfacció amb el desenvolupament de
competències per part de l'alumnat egressat màster
(Escala d'1 a 5)

3,83

2015
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2012
103G

Taxa de graduació (ISV4) grau (%)

103M Taxa de graduació (ISV4) màster (%)
112G

75,82

2013

2014

2015

62,91

55,67

46,84

80,06

81,31

67,72

20,58

24,34

Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) grau (%)

112M Taxa d'abandonament de la titulació (VERIFICA) màster (%)

10,29

11,96

10,94

8,17

264

258,08

248,35

257,39

115

Taxa d'oferta i demanda (IAV1) (%)

116

Taxa de cobertura de l'oferta de grau (%)

84,98

85,48

85,2

85,2

117G

Taxa de matriculació (IAV4) grau (%)

97,13

97,62

97,19

96,2

101G

Valoració global de satisfacció amb l'experiència en la
Universitat de l'alumnat egressat grau (Escala d'1 a 5)

3,75

3,67

3,67

201

Taxa de producció d'articles científics d'impacte (%)

62,52

66,47

69,28

424

Nombre de visites al portal cultura de la UV (Usuaris)

2.174

203

Taxa d'activitat investigadora de la plantilla de PDI (%)

36,59

204

Taxa de rendimient investigador (%)

65,44

205

Taxa de captació d'ingressos d'investigació competitiva (%)

‐9,99

-12,49

-,01

215

Taxa de publicació de tesis doctorals (%)

13,73

15,25

18,48

18,86

301

Taxa de producció de fórmules de transferència (%)

775

720

913

1049

302

Taxa de captació d'ingresos de la transferència (%)

97,27

85,56

98,26

130,03

303

Retorn de la inversió en l'activitat de transferència (%)

24,22

23,95

24,99

27,45

420

Taxa de participació sociocultural (%)

421

Volum d'activitats dirigides a potenciar la interacció entre
la UV i la societat (Activitats)

163

237

256

236

422

Impacte de les activitats dirigides a potenciar la interacció
entre la UV i la societat (Participants)

11.960

25.624

28.276

20.409

423

Índex de satisfacció dels participants en activitats
dirigides a potenciar la interacció entre la UV i la societat
(Segons enquesta)

117M Taxa de matriculació (IAV4) màster (%)

17.129 196.148 364.680
41,64

45,43
80,75

85,27

1,25

4,69

89,66

54,45

65,17

67,04
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