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La Universitat de València ha aprovat el que serà el tercer Pla Estratègic d’aquesta institució
que imparteix docència, desenvolupa investigació i innovació, genera cultura i difon els valors
de la ciència i el coneixement.
Un Pla Estratègic que, com a resultat d’un procés de reflexió, participació oberta i
retroalimentació permanent, al si de la comunitat universitària, estableix les principals
prioritats de la Universitat per al proper horitzó temporal.
Aquest horitzó és, en aquest Pla, més reduït, com a conseqüència de les nombroses incerteses
de caràcter normatiu i financer a què ha de fer front la universitat pública en el marc d’una
persistent crisi econòmica i fiscal amb profundes implicacions socials.
En aquest context complex i canviant, la Universitat de València, refermada en el seu
compromís amb la societat valenciana, en els seus valors com a institució pública, així com en
la seua visió com a Universitat d’abast global arrelada al territori, formula aquest Pla Estratègic
per millorar la qualitat dels serveis que presta a la societat com a servei públic essencial.
Un servei públic que contribueix a la formació tant de capital humà com de ciutadans capaços
d’enfrontar-se als reptes d’una societat del coneixement en permanent transformació, a la
generació de ciència bàsica i aplicada que contribuisca al necessari canvi de model productiu i
de l’estructura econòmica valenciana, així com a incrementar el nivell científic i cultural de la
societat valenciana.
En definitiva, amb aquest Pla Estratègic, en un context global, la Universitat de València
continua essent fidel als fins per als quals va ser fundada fa més de cinc segles: ser una
universitat d’escala global al servei de la societat valenciana.
Esteban Morcillo
Rector
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ÍNDEX D’OBJECTIUS.
ESTRATÈGIA D’ENSENYAMENT
Objectius institucionals:
- Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nou estudiantat de
grau i postgrau.
- Oferir un ensenyament de qualitat.
Objectius estratègics:
QuE01 Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols i
centres.
QuE02 Millorar la satisfacció de l’estudiantat amb l’experiència universitària que
ofereix la UV.
RsE01 Facilitar una orientació integral a l’estudiantat a nivell vocacional,
professional i acadèmic, tot potenciant la seua ocupabilitat futura.
RsE02 Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat UV, tot
potenciant la nostra llengua.
ItE01 Potenciar la dimensió internacional de les nostres titulacions.
EfE01 Desenvolupar i fer visible una oferta de serveis que atenga la necessitat
de l’aprenentatge permanent.
EfE02 Potenciar la transició de l'alumnat de grau a postgrau.
EfE03 Dissenyar l'oferta de postgrau adequant-la a les necessitats d´una
investigació de qualitat i a l'ocupabilitat.
InE01 Millorar i desenvolupar metodologies i recursos docents innovadors.
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ESTRATÈGIA D’INVESTIGACIÓ
Objectius institucionals:
- Incrementar la producció i la productivitat científica.
- Captar i desenvolupar talent.
- Incrementar la captació de recursos per a la investigació.
Objectius estratègics:
QuI01 Incrementar la producció científica d'impacte.
ItI01 Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col·laboració
internacional del nostre personal investigador.
EfI01 Potenciar la investigació competitiva.
EfI02 Potenciar el treball en equip i la investigació multidisciplinària en el si de
la UV.
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ESTRATÈGIA DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
Objectius institucionals:
- Millorar la posició de la UV com a generadora de transferència i
innovació en el si de la societat i del món universitari.
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- Posar en valor els resultats d’investigació de la UV i millorar el seu
aprofitament per la societat.
- Fomentar l’emprenedoria en el si de la comunitat universitària i de la
societat.
Objectius estratègics:
QuT01 Millorar la satisfacció de les persones usuàries dels nostres serveis de
transferència i innovació, i potenciar-ne la fidelització.
RsT01 Fomentar la transferència de resultats d'investigació en àrees
identificades com a necessitats socials i econòmiques.
EfT01 Identificar, avaluar i fer visible el coneixement transferible.
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.
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ESTRATÈGIA DE VIDA DE CAMPUS I PARTICIPACIÓ
Objectius institucionals:
- 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.
- Contribuir a abordar els reptes de la societat actual mitjançant una
política de qualitat per als béns i serveis que ofereix la UV.
- Reorientar l’activitat d’aquest àmbit, d’acord amb les potencialitats de
les TIC, per adaptar-les a les missions de la Universitat.
Objectius estratègics:
QuC01 Millorar la valoració de les activitats de difusió de la cultura de la UV.
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.
ItC03 Incrementar la dimensió internacional de les activitats.
TrC05 Millorar el reconeixement extern de les nostres activitats.
EfC06 Incrementar el nombre de persones i grups d’interès que visualitzen la
Institució i participen en la seua oferta d’activitats.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS COMUNS A LES QUATRE ESTRATÈGIES
Tr01 Millorar la visibilitat d´aquelles activitats i resultats que reforcen el
prestigi de la institució.
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.
Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una
major productivitat i qualitat dels seus resultats.
Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la
institució s’adapten a les necessitats de les persones usuàries.
Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al
desenvolupament de les nostres activitats.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La realització del Pla Estratègic de la Universitat de València s'emmarca en les recomanacions
del sistema normatiu de la legislació de l'estat, autonòmica i de la pròpia universitat. La Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, BOE del 24 de desembre de 2001 en el seu article 81.1
determina: “Dins el marc establert per les Comunitats Autònomes, les Universitats podran
elaborar programacions pluriennals que puguen conduir a l'aprovació, per les Comunitats
Autònomes, de convenis i contractes programa que inclouran els seus objectius, finançament i
l'avaluació del compliment dels mateixos”. Així, de forma Implícita, la coneguda com a LOU
està fent referència a la necessitat que les universitats implanten processos de planificació i
control que es tradueixen en plans estratègics. Aquestes orientacions no s'han vist modificades
per posteriors reformes d'aquesta norma.
A nivell autonòmic, la llei 2/2003, de 28 de gener, de Consells Socials de les Universitats
Públiques Valencianes, estableix en el seu article 3, lletra d) que és competència del Consell
social: “d) Aprovar, a proposta del consell de govern, la programació plurianual de la universitat
i la planificació estratègica de la mateixa.”
Amb la qual cosa, com es pot observar, les normes que regulen la Institució com a universitat
pública, recomanen la necessitat d'elaborar plans estratègics.
La Universitat de València, d'acord amb els seus estatuts –article 208: “La Universitat de
València podrà elaborar un pla estratègic en què es prioritzen les seues necessitats a mitjà i
llarg termini. En el marc d’allò que estableix la Generalitat, la Universitat de València podrà
elaborar una programació pluriennal d’acord amb el que disposen la legislació vigent i, si
s’escau, el seu pla estratègic.” –, va adoptar l'elaboració i implantació d'aquesta eina de gestió
l'any 2006, per acord del consell de govern de 06/06/2006: “Aprovar l’organització i el
llançament del Pla Estratègic de la UVEG per tal de garantir la informació i el debat a la
comunitat universitària” Nº eix: 26337.
Aquest acord es va traduir en l'elaboració del primer pla estratègic de la Universitat de València
per al període 2008-2011 que es va aprovar per acord del Consell de Govern de 23/07/2007 i
que contenia vuit eixos estratègics, 25 objectius institucionals i 159 línies d'acció. Aquest pla
va suposar el primer contacte de la Institució amb la cultura de planificació estratègica i la seua
acceptació i integració.
Posteriorment, la UV va elaborar i aprovar el seu segon pla estratègic, el PEUV 2012-2015.
Aquest pla es va articular en quatre estratègies, una per àmbit d'activitat, i es va concretar en
11 objectius institucionals, 39 objectius estratègics i 137 línies d'actuació estratègica. Aquest
pla va suposar: la diferenciació d'activitats en quatre estratègies específiques, el
desenvolupament d'un esquema conceptual en el qual se separen les finalitats –objectius– dels
mitjans per a la seua consecució –línies d'actuació estratègica–, i l'aposta clara pel mesurament
com a condició necessària per a la gestió i l'aprenentatge. Açò es va concretar en la definició i
engegada del sistema d'indicadors estratègics de la UV –SIEUV– i el sistema de seguiment del
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PEUV –SGPEUV– que avaluen respectivament el grau de consecució dels objectius i el nivell
d'execució de les línies d'actuació estratègica. Aquest PEUV ha servit perquè les estructures
centrals de la Institució interioritzen la necessitat i utilitat del PEUV com a instrument de gestió
i l’incorporen com a rutina organitzativa.
Així, el PEUV 2016-2019 s’ha articulat de nou en quatre estratègies, una per àmbit d'activitat,
i es concreta en 11 objectius institucionals, 28 objectius estratègics i 107 línies d'actuació
estratègica.
Cal assenyalar de nou que el PEUV és un document de planificació que ha d'assegurar una
continuïtat temporal en la coherència de les polítiques i valors de la UV, sense renunciar a la
seua utilitat com a instrument de gestió. Per aquest motiu, el tercer PEUV es planteja per al
període 2016-2019, seguint la dinàmica dels plans anteriors, que sempre han superat el
període de mandat de l'equip rectoral que ho impulsa, a la fi de garantir aquesta coherència.
Tanmateix, açò no suposa una limitació perquè l'estructura del PEUV està inspirada en els
següents principis:
ͻ &ůĞǆŝďŝůŝƚĂƚ͘ ůƐ ŽďũĞĐƚŝƵƐ ŝ ůĞƐ ůşŶŝes d'actuació estratègica són enunciats que
reflecteixen les prioritats de la UV, i que poden ser reconduïdes a través d'iniciatives
que se’n deriven de les exigències del nostre entorn o de la comunitat universitària.
ͻĚĂƉƚĂďŝůŝƚĂƚ͘ůWhsƉƌĞƚĠŶĚŽƚĂƌĂůƐžƌŐĂŶƐĚĞŐŽǀĞƌŶĚĞůĂhsĚΖƵŶĂĞŝŶĂĂĚĂƉƚĂďůĞ
a les prioritats institucionals de cada moment. Açò dóna capacitat de maniobra als
equips de direcció futurs per a ajustar el PEUV a les necessitats que la UV tinga a cada
moment. Així mateix, al transcendir la implantació del PEUV a l'equip de direcció actual,
facilita referències perquè l'estructura de gestió continúe treballant en les prioritats de
la UV, en el necessari període de transició que es produeix en tot canvi dels òrgans de
direcció i govern de la nostra Institució.
D'altra banda, el PEUV 2016-2019 s'elabora en un determinat context situacional que
condiciona el seu contingut, abast i futur desenvolupament.
En primer lloc, el context hostil i incert al que s'enfronta el Sistema d'Educació Superior i que,
sense ànim de ser exhaustius, ve determinat pels següents factors:
ͻ ZĞŝĂů ĚĞĐƌĞƚ ϭϰͬϮϬϭϮ ŝ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĚĞĚŝĐĂĐŝſ ĚĞů W/ ŝ Ğů ŵĂƌĐ
normatiu de taxes universitàries amb implicacions sobre la nostra capacitat de competir
amb les universitats privades.
ͻZĞŝĂůĚĞĐƌĞƚϰϯͬϮϬϭϱƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƵŶĐĂŶǀŝĞŶĞůŵŽĚĞůĚĞůΖĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŐƌĂƵƐŝ
postgraus (3+2), en un moment en el qual les actuals titulacions adaptades a l'Espai
Europeu d'Educació Superior encara no han sigut completament avaluades ni molt
menys consolidades.
ͻZĞŝĂůĚĞĐƌĞƚϰϮϬͬϮϬϭϱ͕ƋƵĞƌĞŐƵůĂůĂĐƌĞĂĐŝſ͕ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ͕ĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſŝĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſ
d'universitats i centres universitaris.
ͻZĞƐƚƌŝĐcions pressupostàries actuals i previsibles i el seu fort impacte sobre les nostres
fonts de finançament, la renovació de les plantilles de PAS i PDI, cada vegada més
envellides, la investigació i els programes de beques per a l'alumnat.
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ͻ/ŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſĚel model de governança de les universitats que s'està gestant, a tenor
de l'Informe d'Experts sol·licitat pel ministre Wert i publicat al febrer de 2013.
ͻWĂƌăůŝƐŝŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚΖƵŶĂŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚƉŽůşƚŝĐĂĞŶůΖƐƚĂƚƐƉĂŹŽůƐĞŶƐĞ
precedents que dificulta enormement la formació d'un govern.
En segon lloc, el PEUV 2016-2019 no és aliè al procés electoral que s'obrirà en la Universitat de
valència a mitjan 2018. Per açò, el seu contingut pretén una doble funció: d'una banda, assumir
compromisos factibles i viables que eviten un buit de directrius per a les estructures de gestió
de la UV i, per un altra, que aquests compromisos no limiten la capacitat de decisió de futurs
equips de direcció, davant un context polític que esperem s'aclarisca durant els pròxims anys.
Amb consideració dels aspectes exposats fins al moment, es va determinar realitzar un PEUV
basat en l'experiència, l'aprenentatge adquirit en els dos anteriors. En entorns altament incerts
és preferible adoptar una estratègia que explicite i definisca la intenció de la Institució, però
que alhora assumisca la necessitat de descobrir i aprendre el camí per a assolir-la. En
conseqüència, i com a novetat per a aquest PEUV 2016-2019, la implantació del mateix es
planteja com un procés d'exploració, aprenentatge i millora contínua. En aquest sentit l'equip
de direcció pretén apostar per una estratègia participada i una implantació participativa. Amb
aquesta finalitat, es proposa desenvolupar un procediment que facilite la reflexió col·lectiva
sobre la concreció i adaptació de les prioritats, i l'execució de les línies d’actuació, sense que
açò reste flexibilitat i operativitat a aquest instrument de gestió.
Finalment, aquest document pretén ser el punt de partida per a impulsar l'acció coordinada de
la Institució, fruit d'un procés de reflexió compartida sobre les opcions més convenients per a
plantejar el model d'universitat que volem construir tenint en compte els nostres recursos
actuals i potencials, així com els nostres valors per a fer front a aquest context hostil i incert.
A partir d'aquesta anàlisi la UV ha de liderar la reivindicació de les mesures necessàries per a
aconseguir el canvi normatiu i institucional que ens permeta desenvolupar un model de
governança i educació universitària, des del convenciment que una universitat pública de
qualitat és l'única garantia per al progrés democràtic i econòmic de la nostra societat.
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INTRODUCCIÓ.

Aquest document mostra els objectius i les prioritats que marcaran l’acció de la Universitat en
l’horitzó temporal 2016 - 2019. Respecte al contingut, el Pla Estratègic de la Universitat de
València (PEUV 2016-2019) manté l'estructura de quatre estratègies que es corresponen amb
l'àmbit d'activitat de la nostra Universitat, a saber: ensenyament; investigació; vida de campus
i participació; i transferència i innovació. En cadascuna d'aquestes estratègies, la Institució, a
partir d'una base comuna de recursos, atén a un ampli i heterogeni conjunt de col·lectius amb
necessitats específiques i diferenciades.
Per això, y amb la finalitat de millorar la seua transparència i concreció del document, s’han
separat en un punt a banda aquells objectius estratègics que són comuns, en major o menor
mida, als quatre àmbits d’activitat, deixant en cada àmbit únicament aquells objectius que li
són propis.
Les quatre estratègies presenten una estructura homogènia, i es defineixen en termes d’uns
objectius institucionals genèrics, per l’assoliment dels quals s’especifiquen una sèrie
d’objectius estratègics concrets. Sobre aquests darrers es desenvoluparan les línies d’actuació
estratègica, que són un conjunt d’iniciatives reagrupades per aconseguir un resultat concret
dins d’aquest PEUV.
Quant al procés d'elaboració, la redacció del PEUV 2016-2019 és fruit d'un procés de reflexió
col·lectiva en el qual hem capitalitzat les experiències prèvies i l'aprenentatge adquirit al llarg
dels vuit anys de vida del PEUV.
Així, després dels pertinents estudis de prospectiva, i amb l'objectiu de capitalitzar aquest
aprenentatge, la redacció d'aquest pla ha comptat amb la participació activa d'un ampli elenc
de membres de la comunitat universitària. Han contribuït mig centenar de persones,
distribuïdes en diversos grups de treball especialitzats, que han abordat la definició dels
diferents elements de l'estratègia en els seus corresponents àmbits. La conjunció de totes
aquestes aportacions, ha permès definir una estratègia per a la Institució realista i generadora
de canvi en el context actual.
La Universitat de València, d’aquesta forma, entén l'estratègia com un pla viu, com un viatge
en el qual la Institució tracta de complir els seus objectius, alhora que explora possibilitats i
aprèn noves i millors maneres d'aportar valor a la societat. En aquest sentit, s’ha considerat
que la prevenció de riscos laborals ha d'integrar-se en el sistema general de gestió de la
Universitat, amb la finalitat de millorar la seguretat i salut del personal de la UV, mitjançant la
implantació i aplicació del Pla de Prevenció de la UV. A més, ha de tenir-se en compte que la
Universitat de València compta amb un Pla d'Igualtat vigent (2013-2017) i que, una vegada
finalitzat haurà d'aprovar un altre a partir de 2018, amb línies d'actuació que afecten als quatre
àmbits d'actuació de la Universitat en el quals s’estructura aquest Pla Estratègic. Per aquest
motiu, aquest Pla Estratègic -pel que fa a les accions específicament orientades a impulsar i
millorar la igualtat entre homes i dones- es remet als continguts del Pla d'Igualtat -en cada
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moment vigent- en allò que afecte al corresponent àmbit (ensenyament, investigació,
transferència i innovació i vida de campus i participació).
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ENSENYAMENT.

L'estratègia d’ensenyament de la UV es presenta seguint l’esquema següent. En primer lloc, es
presenten els objectius institucionals, entesos com les prioritats cap a les quals convergeix i en
les quals es concentra l'estratègia d’ensenyament de la UV. En segon lloc, es descriuen, seguint
l'ordre de l'esquema QRITERIS, els objectius estratègics que li són propis, se’n delimita el
contingut i es presenten les línies d’actuació estratègica que permetran assolir-los en el termini
de vigència d’aquest PEUV. Finalment, es presenta, a través del mapa estratègic
d’ensenyament, la lògica de relació entre els diferents objectius estratègics.
El mapa estratègic és un esquema conceptual que representa gràficament la lògica estratègica
que seguirà la UV en l'activitat d’ensenyament i que permet comprendre les relacions de
causalitat entre objectius, és a dir, explica com un objectiu estratègic ‘X’ contribueix a assolirne d’altres. Igualment, assenyala quins objectius estratègics són condició necessària per al
compliment ple de l'objectiu ‘X’.
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OBJECTIUS INSTITUCIONALS

Oferir un ensenyament de qualitat.
Formar en les competències que requerirà l’estudiantat per a l’acompliment futur de les seues
diferents facetes vitals (professional/ciutadana). Establir un marc de relació “UV-estudiantat”
en què la institució orienta i ajuda l’estudiantat a aprendre i desenvolupar-se. Millorar la
coordinació entre membres de la comunitat UV mitjançant processos eficients, accessibles i
orientats a les necessitats de la persona usuària. Realitzar les nostres activitats en el marc d’un
entorn sostenible i saludable.
La qualitat de l’activitat d’ensenyament se sustenta sobre dues bases: l’eficàcia, en termes de
graduats i graduades que adquireixen competències valuoses (adaptades a les demandes d’un
món canviant i global, on l’ocupabilitat és un bé escàs a l’abast dels que tenen accés a una
formació de qualitat reconeguda i especialitzada), i la satisfacció de l’estudiantat amb la seua
experiència universitària a la UV, que inclou la dimensió acadèmica i també la vida de campus
i participació, tot això sustentat sobre un conjunt de processos de servei i un entorn físic
orientat a les necessitats de la persona usuària.
La qualitat ha d'orientar la Universitat cap a les seues persones usuàries. I, per aconseguir-ho,
els factors claus a tenir en compte són:
Comprendre i minimitzar la taxa d'abandó del nostre estudiantat. Com que aquesta variable és
multidimensional i està condicionada per factors acadèmics, demogràfics i socioeconòmics, a
l’hora d’analitzar-la cal abordar una visió micro per dissenyar polítiques que permeten adoptar
solucions aplicables a cada cas.
Reforçar l'orientació de la Universitat cap al sistema educatiu, com a forma de canalitzar les
seues necessitats i potencialitats.
Potenciar la coordinació del professorat, en una docència cada vegada més multidisciplinària,
i la seua capacitat d'innovació educativa que incloga l'estudiantat en tot el procés.
Tan important com oferir un ensenyament de qualitat és que la societat el perceba i el
reconega segons els estàndards nacionals i internacionals més exigents i amb major
reconeixement públic.

Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nou estudiantat de grau i
postgrau
Mantenir i millorar el grau d’ajust entre les necessitats i les expectatives de l’estudiantat i
l’oferta d’ensenyament de la UV. Aconseguir taxes de cobertura òptimes amb estudiantat de
primeres opcions, gràcies a una millor comunicació i orientació de l’estudiantat i del seu entorn
de persones prescriptores, potenciant la proximitat de la Universitat amb el batxillerat
mitjançant un esforç coordinat de tota la comunitat universitària. Així mateix, cal reforçar els
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factors d'atracció dotant la nostra oferta formativa de major versatilitat mitjançant l'impuls de
dobles titulacions nacionals i internacionals, així com desenvolupant una formació al llarg de la
vida que reforce el vincle amb les nostres persones egressades, i atraga a les nostres aules nou
estudiantat i professionals.
Les expectatives de l’estudiantat se substancien en termes d’orientació vocacional i
professional, i també en la millora del seu potencial grau d’ocupabilitat. La institució ha de
respondre a aquestes necessitats amb una oferta de qualitat reconeguda, diversa i que
cobrisca les diverses necessitats de les diferents fases del cicle vital del nostre estudiantat –
aprenentatge permanent–.
La nostra oferta d’ensenyament ha de ser un vector de transmissió dels nostres valors, en la
mesura que constitueixen els senyals d’identitat que ens diferencien d’altres entitats
d’ensenyament superior. En aquest sentit, la nostra oferta d’ensenyament ha de tenir en
compte les polítiques previstes en el Pla d’Igualtat.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS

Qualitat:
QuE01ͲPotenciarelreconeixementexterndelaqualitatdelsnostrestítolsicentres.
Fomentar i sustentar els processos d’avaluació i de reconeixement extern de la qualitat dels
nostres estudis i centres mitjançant entitats de reconeguda acceptació. Amb la consecució
d’aquestobjectiupretenemdonarprestigialainstitució,millorarlaqualitatpercebudaperla
comunitat universitària, en particular, i per la societat, en general, i potenciar la nostra
capacitatd’atracciódenouestudiantat,tantnacionalcominternacional.
Unacondiciósinequanon peraconseguiraquestobjectiuéslaconsolidaciódelssistemesde
garantiainternsdelaqualitat,comacatalitzadorsfonamentalsdelesmilloresitambécoma
elementsbàsicsperalarendiciódecomptes.Així,espretén,d’unabanda,certificarlacorrecta
implantació dels sistemes que ja estan en funcionament, per part d’agències externes (un
aspecte que, a més a més, serà clau per a la futura acreditació de centres) i, de l’altra,
dissenyar i/o desplegar aquells elements que encara falten, com ara els procediments
vinculats a la qualitat del programes de doctorat, o al nou model d’avaluació docent. El
desenvolupamentd'aquestsnousmodelspassaperl'aplicaciód'einesdegestiódelaqualitat
que impliquen a tota la comunitat universitària i potencien la millora contínua dels nostres
processos,talscomelscerclesdequalitatounesaltresdenaturalesasimilar.
Totaixòpermetràabordarambèxitelreconeixementextern,elqualesvolferpalès,sobretot,
a través de l’obtenció de segells de qualitat internacionals prestigiosos, com ara els que es
podensolͼlicitarenelmarcdelProgramaACREDITAPLUSd’ANECA.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarelprestigiireconeixementinternacionaldelaqualitatiexcelͼlènciadeles
nostrestitulacions.Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitat
Educativa.
2 Dissenyareimplantarunsistemadegarantiadelaqualitatperalsdoctorats.
Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
3 PotenciarlacertificacióAUDITdelssistemesdegarantiadelaqualitatdelscentresdela
UV.Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
4 Desenvoluparunsistemad'avaluacióintegraldelaqualitatdocent.Responsable:
VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
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5 Simplificariagilitarelssistemesd'asseguramentdequalitatinterniexternsactualment
vigents.Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.

QuE02ͲMillorarlasatisfacciódel'estudiantatambl'experiènciauniversitàriaque
ofereixlaUV.
Incrementarelgraudesatisfacciódel’alumnatamblaseuaexperiènciavitalalaUV,actuant
sobre el disseny i la prestació de serveis (acadèmics i extraacadèmics), els processos
d’interaccióambl’estudiantat(dinsiforadel’aula)ielselementstangiblesquedonensuport
alprocésdeprestaciódelservei(infraestructuresigestiód’entorns).Aixídoncs,duessónles
dimensionsqueintegrenelconcepteexperiènciauniversitàriaenelmarcdelPEUV2016Ͳ2019:
ࢂ Experiència acadèmica. Que inclou: processos d’informació sobre l’oferta de
diferents matèries i itineraris curriculars que permeten reduir les asimetries
d’informacióentrel’estudiantatilainstitucióifacilitenlatransiciód’uncicleformatiu
aunaltre;orientacióalamilloradel’ocupabilitat,elementcentralenlesexpectatives
de l’estudiantat; processos docents innovadors, que visualitzen l’aplicació dels
coneixements a la realitat professional i/o científica; transmissió i explicitació de la
preocupaciódelainstituciópercomplirlesexpectativesdel’estudiantatentermesde
capacitacióprofessional.
ࢂ Experiència extraacadèmica, orientada a reforçar el vincle entre l’estudiantat i la
institució. Això requereix que la institució identifique i comprenga quines són les
necessitats i les inquietuds vitals que l’estudiantat esperaveuresatisfetesperlaUV.
Igualment, dissenyar una oferta coherent amb els nostres valors i adequada per
establirireforçarelsvinclesestudiantatͲUVenlesdiferentsetapesd’aquestarelació
(abans de l’ingrés, durant la seua estada a la UV i després de l’obtenció del títol).
Aquestadimensióesunelementessencialdelaresponsabilitatsocialuniversitàriade
lainstitucióiésintegradapertresaspectes:
1.Experiènciaderivadadelsserveisdesuport.Enaquestsentit,laUVhadeser
capaçdetraslladarenl’execuciódelsseusprocessospautesperceptiblesper
lespersonesusuàriessobrelaproactivitatperresoldrelesseuesnecessitatsi
satisferlesseuesexpectatives.
2.Experiència derivada d’activitats de socialització en el si de la UV (vida de
campusͲ participació). L’oferta de paquets culturals personalitzats en funció
del perfil de la persona usuària i la gestió d’activitats que milloren la
socialització de l’estudiantat són dos aspectes clau que cal potenciar. En
conseqüència, l’activitat sociocultural s’ha d’orientar a definir, construir i
reforçarl’experiènciaquelainstitucióvolgenerarperpotenciarlaconstrucció
devinclesestudiantatͲinstitució.
3. Experiència derivada de l’entorn. L’amabilitat de l’entorn (accessible,
adequatal’ús,sostenibleisaludable),enelqualesdesenvolupenlesdiferents
activitats,condicionalapercepciódelapersonausuària.Enaquestaspectede
l'experiènciaUVtenenunimpacterellevantlespolítiquesdesostenibilitatque
assegurenelcomplimentdelsprincipispreventiusiquevetlenpelseucodide
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bonespràctiques,aixícomlamaneraenquèprestemelsserveisd’informació
al’usuari,d’allotjamentiorientaciópersonal,entrealtres.
L’assolimentd’aquestobjectiutéunimpactedirectesobrelamilloradelaqualitatdelanostra
ofertad’ensenyament.
L’assoliment d’aquest objectiu, a més, depèn fonamentalment de tres factors clau d’èxit
necessarisperproporcionaral’estudiantatunaexperiènciauniversitàriasatisfactòria,tanten
la dimensió acadèmica com en l’extraacadèmica: desenvolupar les nostres capacitats
d’orientació de l’estudiantat, potenciar la dimensió internacional de la nostra oferta
d’ensenyament,itotaixòmillorantlavisibilitatil’accessibilitatdelanostraofertaacadèmicai
delsnostresserveiscomplementarisatravésd’unamillorcomunicació.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Desenvoluparunsistemaquepermetaconèixerlesnecessitatsdel'estudiantati
gestionarelsserveisirecursosquemillorenlasatisfacciódel'experiènciauniversitària.
Responsable:Vicerectoratd'EstudisdeGrauiPolíticaLingüística.

Responsabilitatsocial:
RsE01ͲFacilitarunaorientacióintegralal’estudiantatanivellvocacional,
professionaliacadèmic,totpotenciantlaseuaocupabilitatfutura.
Canalitzar i facilitar els processos d’ingrés, transició, eixida i integració professional, actuant
sobre l'estudiantat i el seu entorn. La finalitat és: orientar les expectatives de l’estudiantat
sobreelsestudisiserveisqueofereixlaUV,aixícomsobreeltipusinivelldecompetències
necessarisperalseudesenvolupamentpersonal;millorarl’accésalainformació,laclaredaten
el procés de comunicació i la comprensió del nostre model docent, de la nostra oferta de
titulacions i serveis annexos; ajudar l’estudiantat durant el procés de transició del grau al
postgrau,enfortintlanostracapacitatdefidelització.Enl’àmbitinternacional,desenvolupari
potenciar la capacitat d’atracció de la UV entre l'estudiantat de països tercers mitjançant
processosproactiusdirigitsaorientarlesexpectativesdel’estudiantatsobrel’ofertadelaUV.
Com una part rellevant d’aquest objectiu, oferir un servei integral d’orientació vocacional,
acadèmicaipsicològicaal'estudiantatambalguntipusdediscapacitat.
En el marc del PEUV 2016Ͳ2019, aquest objectiu estratègic identifica una de les capacitats
distintives de la institució en l’àmbit de l’ensenyament. És a dir, pretenem que la nostra
capacitatd’orientacióintegraldel’estudiantatensdiferenciedelarestadelesuniversitats.En
aquestmateixsentit,entenemqueaquestacapacitatcontribueixdemaneranotòriaamillorar
l’ocupabilitatdelsnostrespersonestitulades,aenfortirlarelacióalumnatͲUViaconèixerles
seues necessitats, cosa que ens permetrà dissenyar una oferta adequada. Per tant, tal com
s’ha assenyalat es tracta d’una competència clau per a la consecució dels objectius
institucionalsd’ensenyamentdelaUV.
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El desenvolupament d’aquesta capacitat de la institució requereix tres elements clau:
processos docents i de suport innovadors, conformes, millorats contínuament, i dotats amb
infraestructures suficients i adequades; persones (PAS i PDI) capacitades i motivades, i
sistemesd’informacióquemillorenlavisibilitatdel’ofertadelaUV.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 PotenciarlesaccionsdelaUniversitatenelsnivellseducatiusnouniversitaris.
Responsable:Vicerectoratd'EstudisdeGrauiPolíticaLingüística.
2 Dissenyarunplad'accióamidadecadatitulacióperalareducciódelataxad'abandó.
Responsable:Vicerectoratd'EstudisdeGrauiPolíticaLingüística.
3 Potenciarlavinculaciódel'estudiantatamblaUV.Responsable:Vicerectoratd'Estudis
deGrauiPolíticaLingüística.
4 Impulsarlacreaciódedoblestitulacions.Responsable:Vicerectoratd'EstudisdeGraui
PolíticaLingüística.

RsE02ͲDesenvoluparelmultilingüismeenelsidelacomunitatUV,totpotenciant
lanostrallengua.
Potenciarl’educaciómultilingüe,preservantelcompromísamblallenguapròpiadelaUV.La
institució aspira a formar estudiantat competent en diverses llengües, com a forma de
millorarͲnelapreparacióiincrementarͲnel’ocupabilitat.
Aquest objectiu contribueix directament, d’una banda, a respondre a les exigències del
territori pròxim, i de l’altra, a potenciar la dimensió internacional de la nostra oferta de
titulacionsque,alseutorn,ésunfactorclaud’èxitpermillorarlasatisfacciódelsestudiantsi
lesestudiantesamblaseuaexperiènciauniversitàriaienúltimtermealaqualitatdelnostre
ensenyament.
D’altra banda, l’assoliment d’aquest objectiu requereix sostenir l’esforç de la institució en la
captació i la capacitació del seu personal (PAS i PDI) i el desenvolupament de processos
docentsinnovadors.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 PotenciarlacapacitatdelaUniversitatd'incrementarlaseuaofertaacadèmicaen
anglès.Responsable:Vicerectoratd'EstudisdeGrauiPolíticaLingüística.
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2 PotenciarlacompetènciadePDIiPASenlesduesllengüesoficials.Responsable:
Vicerectoratd'EstudisdeGrauiPolíticaLingüística.

Internacionalització:
ItE01ͲPotenciarladimensióinternacionaldelesnostrestitulacions.
L'objectiud'internacionalitzaciódelaUV,atèselcontextactual,ésmésrellevantquemai.En
aquestsentit,sóndiverseslesdimensionsquecalcoordinarpergarantirl'aportaciód'aquest
objectiualaestratègiadelainstitució:
ࢂ Mantenir el lideratge en el nombre l’estudiantat estranger i incrementar la varietat de
països/regions/universitats de procedència,laqualcosarequeriràgestionarl'experiència
universitària de l’estudiantat entrant i eixint, potenciant la creació i el manteniment de
vinclesperdurableseneltempsambaquestcolͼlectiu.Aquestobjectiuhadecolͼlaboraral
fet que la institució desenvolupe una xarxa de contactes que potencie sinergies en els
diferentsàmbitsdelseuinterès,aixícomreforçarelsentitdepertinençaalaUVdelseu
estudiantat.Enaquestsentit,laUVaprofitaràlessinergiesqueaportentotselsatractius
acadèmicsiextraacadèmicsquepuguenreforçarlaseuacapacitatd'atracciódavantelcolͼ
lectiud’altresuniversitats.
ࢂ Valoritzar la nostra oferta acadèmica a l'exterior enfocant els nostres esforços
d'internacionalització en la captació d’estudiantat procedent d'aquells països amb un
potencialdedesenvolupamenteconòmicisocialquepermetacaptarfonsquefacilitenla
mobilitatdel’estudiantatdelaUVid'aquellqueprocedeixdepaïsosmésdesafavorits.
ࢂ Potenciar l'oferta de formació al llarg de la vida (C3L) de la UV de manera que siga
atractiva per a estrangers, i seguir apostant per l'increment de la nostra oferta de
titulacions múltiples i/o conjuntes amb centres d'ensenyament superior Internacionals.
Aquestenfocamentrequereix:aprofitarelsrecursosilescapacitatsd'internacionalització
desenvolupats en les nostres titulacions pròpies i oficials al llarg del temps i dissenyar
paquetsformatiusatractiusperalpúblicestranger(professionalono);reforçarlesnostres
capacitats i recursos perquè la institució puga desenvolupar la docència i la resta dels
serveis bàsics en llengües estrangeres; i incrementar el nombre de personal docent i
investigador procedents d'altres països – en la mesura que el marc jurídic ho permeta i
facilite.
Aquestobjectiuestratègiccontribueixdemanerasubstancialamillorarlaqualitatdelnostre
ensenyament,millorantalhoral’experiènciaenlaUViladimensióinternacionaldelesnostres
titulacions.
D’altra banda, l’assoliment d’aquest objectiu requereix processos docents i de suport
innovadors,milloratscontínuamentiorientatsalespersonesusuàries,sistemesd’informació
quemillorenlavisibilitatdel’ofertadelaUVipersones(PASiPDI)capacitadesimotivades.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
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1 Desenvoluparunpladeformaciónoregladaperaestudiantatestranger.Responsable:
Vicerectoratd'InternacionalitzacióiCooperació.
2 Potenciarl'atracciód'estudiantatestrangerenestudisdemàster.Responsable:
Vicerectoratd'InternacionalitzacióiCooperació.

Eficàcia:
EfE01ͲDesenvoluparifervisibleunaofertadeserveisqueatengalanecessitatde
l’aprenentatgepermanent.
Orientar i coordinar una part dels recursos i de les capacitats actuals de la UV cap a la
concepció i el disseny d’una oferta adequada per atendre les necessitats d’actualització,
reciclatge i millora de les competències i coneixements que són més valorats pel mercat
laboral i pels colͼlectius professionals i socials, amb l'objectiu de que es reincorporen a la
Universitatendiferentsfasesdelseuciclevital.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Desenvoluparunplad'ofertaformativaperalreciclatgeprofessionalquecobriscaels
interessosiexpectativesdelsagentssocialsdelnostreentorn.Responsable:Vicerectorat
dePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
2 Assegurarl'acreditaciódecompetènciesicapacitatsadquiridespelnostreestudiantat
peralaseuaincorporacióalsuplementeuropeualtítol.Responsable:Vicerectoratde
PolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
3 Potenciarlaformaciócomplementàriaorientadaaldesenvolupamentdelescapacitats
clausperalfuturprofessionalilaboraldelnostreestudiantat.Responsable:Vicerectorat
dePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
4 Ampliarelgraud'implantaciógeogràficdelprogramaUniSocietat/UniSocietatplusenel
nostreterritori.Responsable:VicerectoratdeParticipacióiProjeccióTerritorial.

EfE02ͲPotenciarlatransiciódel'alumnatdegrauapostgrau.
Incrementarlanostracapacitatd’orientarl’estudiantatdegrauperquècurseunatitulacióde
postgrau adequada a les seues expectatives, necessitats i competències. Aquest objectiu
contribueixdemaneradirectaiimportantaldesenvolupamentdelaquehadeserlanostra
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capacitat diferencial (l’orientació integral de l’estudiantat) i, a través d’aquesta, enfortir la
nostra capacitat d’atracció d’estudiantat. Especial rellevància pren aquest objectiu davant el
repte d'adaptació de la nostra oferta acadèmica oficial a les reformes educatives aprovades
recentment.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarlacoordinaciódelagestiódel'ofertademàsteroficialsambelscentres.
Responsable:Vicerectoratd'EstudisdePostgrau.
2 Potenciarlacontinuïtatdelnostreestudiantatdurantlaseuaestadaenelgraucapala
nostraofertadepostgrau.Responsable:Vicerectoratd'EstudisdePostgrau.

EfE03ͲDissenyarl'ofertadepostgrauadequantͲlaalesnecessitatsd'una
investigaciódequalitatial'ocupabilitat.
Disposar d’una oferta adequada a les necessitats dels diferents sectors d’activitat en què
s’integrenlesnostrespersonesegressades,ialesnecessitatsdecaptacióidesenvolupament
de talent de la nostra activitat d’investigació. Integren aquesta oferta els títols oficials de
màster,elsdoctorats,eltítolspropisil’ofertaespecíficadeformaciópermanent.
Aquestobjectiuésunadelespedresangularsquehadesostenirlanostracapacitatd’atracció
d’estudiantat,ialhoraoferirunaofertad’ensenyamentdequalitat.
Per assolirͲlo, es requereixen processos docents i de suport innovadors, millorats
contínuamentiorientatsalapersonausuària,aixícomsistemesd’informacióquepermeten
comprendre les necessitats explícites i latents de les persones usuàries i millorar el
coneixementilacomprensiódel’ofertadelaUV.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarelsprogramesdedoctoratd'excelͼlència.Responsable:Vicerectoratd'Estudis
dePostgrau.
2 Desenvoluparunaofertademàsterd'acordambelsrecursosdocentsdisponiblesenla
UV.Responsable:Vicerectoratd'EstudisdePostgrau.
3 Potenciarlainternacionalitzaciódelsprogramesdedoctorat.Responsable:Vicerectorat
d'EstudisdePostgrau.
4 Dissenyarunaofertadetítolspropissensiblealesnecessitatssocialsieconòmiquesdel
nostreentorn.Responsable:Vicerectoratd'EstudisdePostgrau.
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Innovació:
InE01ͲMilloraridesenvoluparmetodologiesirecursosdocentsinnovadors.
Desenvolupar eines i metodologies orientades a afrontar els reptes sobre els quals té lloc
l’activitatd’ensenyamentdelaUV:
ࢂ Millorar la participació de la comunitat universitària en els processos d'innovació
educativa, potenciant la seua implicació en totes les seues fases: disseny, execució i
avaluació.
ࢂ Millorar l’orientació integral de l'estudiantat i el seu entorn pel que fa a l’elecció i el
desenvolupamentdelsseusestudis.
ࢂ Desenvolupar competències i tècniques orientades a millorar l’ocupabilitat de
l’estudiantat(aplicabilitatdelsconeixementspràcticstransmesos):
1.Internacionalitzaciódelanostraofertad’estudis.
2.Introducciódel’aprenentatgepermanentenlanostraoferta,potenciantelsmitjans
digitals, amb l'objectiu de palͼliar les mancances formatives i potenciar la
responsabilitatsocialdelaUniversitat.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Millorarlavinculacióentreelsplansdemilloradelscentresieldissenydel'oferta
formativaperalainnovacióeducativa.Responsable:VicerectoratdePolítiquesde
FormacióiQualitatEducativa.
2 Potenciarlainnovacióeducativavinculadaalsprocessosd'aprenentatgeal'aula.
Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
3 Potenciarlacreaciódexarxesinteruniversitàriesd'innovacióeducativa.Responsable:
VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.
4 Donarsuportalainnovacióeducativaenl'àmbitdeladocènciaenanglès.Responsable:
VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.

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

Acció sobre els
processos interns

Proposició
de
Valor
per a l'Estudiantat
de la UV

Perspectiva social
de la UV

InE01 Millorar i desenvolupar metodologies i
recursos docents innovadors.

Tecnologies educatives

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

Sostenibilitat de l'estructura

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

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

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

Vida de
Campus i
Participació

ItE01 Potenciar la dimensió internacional de les
nostres titulacions.

Fidelització

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

Orientació a les persones usuàries

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

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

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

Gestió del talent

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

Orientació a la gestió de processos

Experiència vital de l´estudiantat

OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT.

Prestigi Acadèmic

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

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

Adaptabilitat de l'oferta a les persones usuàries

Empleabilitat

Mapa estratègic d'ensenyament

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

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

Generar i complir les expectatives de l'estudiantat

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

Captació proactiva

ENSENYAMENT
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INVESTIGACIÓ.

L'estratègia d’investigació de la UV es presenta seguint l’esquema següent. En primer lloc, es
presenten els objectius institucionals, entesos com les prioritats cap a les quals convergeix i en
les quals es concentra l'estratègia d’investigació de la UV. En segon lloc, es descriuen, seguint
l'ordre de l'esquema QRITERIS, els objectius estratègics que li són propis, se’n delimita el
contingut i es presenten les línies d’actuació estratègica que permetran assolir-los en el termini
de vigència d’aquest PEUV. Finalment, es presenta, a través del mapa estratègic d’investigació,
la lògica de relació entre els diferents objectius estratègics.
El mapa estratègic és un esquema conceptual que representa gràficament la lògica estratègica
que seguirà la UV en l'activitat d’investigació i que permet comprendre les relacions de
causalitat entre objectius, és a dir, explica com un objectiu estratègic ‘X’ contribueix a assolirne d’altres. Igualment, assenyala quins objectius estratègics són condició necessària per al
compliment ple de l'objectiu ‘X’.
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OBJECTIUS INSTITUCIONALS

Incrementar la producció i la productivitat científica.
Els sistemes d'avaluació de les universitats i centres d’investigació, així com els sistemes de
finançament, identifiquen la producció d'impacte com un factor determinant de l'acompliment
de la institució. Per tant, és necessari incrementar tant el volum de producció científica dins
dels paràmetres marcats pels diferents marcs de referència establerts i acceptats per la
comunitat científica i pels diferents sistemes universitaris, com la seua qualitat.
Conseqüentment, l’increment de la producció científica, l’ha de dur a terme un conjunt més
ampli de la plantilla amb capacitat investigadora de la UV, de manera que l'esforç siga
sostenible i s'assente sobre les capacitats col·lectives de la institució. Així, es tracta de corregir
les asimetries en els actuals nivells de productivitat, a partir de les capacitats actuals de la
institució.
L’assoliment d'aquest objectiu requereix incrementar la capacitat de la UV de captar i retenir
talent, però també recursos financers per a la investigació, afavorint la captació competitiva
de recursos i que un major nombre de personal investigador de la UV es trobe compromès
amb la producció d’investigació d'impacte.

Captar i desenvolupar talent.
Renovar i incrementar la dotació de talent investigador per nodrir el nostre potencial com a
institució d’investigació bàsica i aplicada de qualitat. L’assoliment d'aquest objectiu requereix
la potenciació de la plantilla investigadora actual, així com definir i dotar una plantilla de perfil
netament investigador.

Incrementar la captació de recursos per a la investigació.
Diversificar les fonts de finançament, mantenint i incrementant, si és possible, el volum de
recursos específics per sostenir l'activitat d’investigació. L’assoliment d'aquest objectiu depèn
fonamentalment de la capacitat de la institució d’obtenir recursos de les convocatòries
competitives de caràcter nacional i internacional.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS

Qualitat:
QuI01ͲIncrementarlaproducciócientíficad'impacte.
Hihaunatendènciainexorablecapalamesurailajerarquitzaciódelesuniversitatsatravés
d'organitzacions externes de caràcter internacional, que avaluen diferents aspectes de
l'activitatd’investigació.EnelcasdelaUV,elsprincipalsrànquingsd’investigacióenssituenen
unaposiciómodestaenl'àmbitglobal,encaraquedestacadaenelmarcdelSUE.Perafrontar
aquestrepte,laUVhadedesenvoluparpolítiquesorientadesaincrementarelsresultatsdela
investigaciód’excelͼlència i,comaconseqüència,millorarlanostravisibilitatireputaciócoma
institució dedicada a la investigació. Entenem per excelͼlents aquell peronal investigador, o
estructuresd'investigació,quesesituenenelprimerdecildelaseuaàreadeconeixementen
termesd'impactebibliomètricdelaseuainvestigaciópublicadaidelaseuacapacitatdecaptar
fonsenlesdiferentsconvocatòriesd'investigaciócompetitiva.
L’assoliment d'aquest objectiu contribueix directament a millorar la producció científica
d'impactei,demaneraindirecta,ajudaamillorarlacapacitatdelainstituciódecaptartalenti
recursosfinancers.
D’altra banda, l’assoliment d’aquest objectiu requereix fomentar el desenvolupament de les
xarxesdecolͼlaboracióinternacionalieltreballenequipilainvestigaciómultidisciplinàriaen
elsidelaUV.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Desenvoluparaccionsqueincentivenlespublicacionsd'impacte.Responsable:
Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.
2 Desenvoluparaccionsmobilitzadoresenaquellesàreesambmenorproducciócientífica.
Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.
3 Desenvoluparaccionsquefacilitenl'assessoramentiorientaciódelPDIperagestionar
elssexennisd'investigació.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.

Internacionalització:
ItI01ͲFomentareldesenvolupamentdelesxarxesderelacióicolͼlaboració
internacionaldelnostrepersonalinvestigador.
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Desenvoluparipotenciarlacreaciódexarxesinternacionalsderelacionsinstitucionalsambla
finalitat d'atraure talent i identificar oportunitats de colͼlaboració que permeten optimitzar
l’aprofitament de les capacitats dels nostres equips d’investigació amb major potencial de
desenvolupament.
L’assolimentd'aquestobjectiuésclauperpotenciarlacapacitatdelaUVdecompetirenles
convocatòries nacionals i internacionals d’investigació, així com d’incrementar la producció
científicad’excelͼlència.
L'assoliment d'aquest objectiu, a més, requereix equips i estructures visibles, i també
processosdesuportquefacilitenl'establimentieldesenvolupamentd'aquestesrelacions.
Desenvoluparlesnostrescapacitatsinstitucionalsd’intelͼligènciacompetitivaiprospectivaper
identificar línies d’investigació amb potencial de creixement, mitjançant l’aprofitament dels
recursosdelaUVieldesenvolupamentd’unaxarxaderelacionsdecolͼlaboracióestableamb
altresentitatsdedicadesalainvestigació.
Aquest objectiu és fonamental per fomentar la colͼlaboració internacional del personal
investigadoripotenciarlainvestigaciócompetitiva.
El seu assoliment requereix el desenvolupament de noves capacitats i processos, així com
l'assignacióderecursosespecialitzats(tècnicsihumans).

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Obtenirrecursosatravésdelaparticipaciódelperonalinvestigadorenconsorcis
internacionals.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.
2 Donarsuportalaparticipaciódelperonalinvestigadorenxarxesiconsorcis
InternacionalsprioritarisperalaUV(plataformes,Kics,JTIs,etc.).Responsable:
Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.

Eficàcia:
EfI01ͲPotenciarlainvestigaciócompetitiva.
Fomentar la creació d'equips i el desenvolupament de projectes amb capacitat d’optar a les
convocatòriesd’investigaciócompetitivanacionaliinternacional,especialmenteuropea.
Enelcontextactual,l’assolimentd'aquestobjectiuéscrucialpermillorarlanostracapacitatde
captacióderecursosperalainvestigació.
El seu assoliment, a més, se sustenta sobre el foment de la colͼlaboració internacional del
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nostre personal investigador i la potenciació del treball en equip i la investigació
multidisciplinària en el si de la UV, tot això basantͲse en la capacitat de la UV d’identificar
àreesambpotencialinvestigadorilaconsolidaciód'estructuresdelaUVdetreballenequip.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Incrementarlaparticipacióenprogramesdefinançamentnacionalsieuropeus.
Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.

EfI02ͲPotenciareltreballenequipilainvestigaciómultidisciplinàriaenelsidela
UV.
A través del desenvolupament d'equips d’investigació i, quan s’escaiga, del foment de la
investigació multidisciplinària es pretén enfortir les nostres capacitats, facilitant el
desenvolupamentdesinergiesqueincrementenlacompetitivitatilaproductivitatdelnostre
personal investigador. Així doncs, els instituts de recerca suposen una de les estructures de
recerca multidisciplinària més consolidada en la UV, i per tant amb major estabilitat per a
contribuiralaconsecuciód'aquestobjectiu.
Aquestobjectiuhadecontribuiramillorarlanostracapacitatdeparticiparenconvocatòries
competitives d’investigació nacionals i internacionals. El seu assoliment requereix un millor
coneixementmutuenelsidelaUV,l'establimentdeprocessosdesuportadequatsiladotació
d'unaplantilladePASiPDIajustadaalesnecessitatsderivadesd'aquestobjectiu.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 AssignarelsrecursosenfunciódelsresultatsdeR+D+Id'InstitutsDesenvolupar
instrumentsdesuportalacreacióielmanteniment
d'Institutsdeinvestigació,ERIsialtresestructuresderecercadecaràcter
multidisciplinari.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.
2 AssignarelsrecursosenfunciódelsresultatsdeR+D+Id'Institutsderecerca,ERIsialtres
estructuresdeinvestigaciódecaràctermultidisciplinari,procurantqueeixecaràcter
interdisciplinarnosigapenalitzatperlesassignacionsderecursosil'avaluaciódels
rendimentsiproducciód'aquestes.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolítica
Científica.

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

Acció sobre els
processos de suport
de la Investigació.

Editorials,
Comunitats
científiques,
Empreses.

Orientació estratègica
de la
UV per atreure a les
persones prescriptores.

Comunitat
Global
del Coneixement
(Comunitat Acadèmica i
científica)

Orientació estratègica
de la UV per atreure a
les persones usuàries
finals:

Mapa Estratègic d'Investigació

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.

Captar talent

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

Desenvolupar talent

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

Sostenibilitat dels recursos i activitats

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

Facilitar la gestió associada a 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.

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

Facilitar accessibilitat

Assignació de recursos

EfI01 Potenciar la investigació competitiva.

Desenvolupar

INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE
RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ.

Productor Global de coneixement

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

Recursos Relacionals

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ I LA PRODUCTIVITAT CIENTÍFICA.

Qul01 Incrementar la producció científica
d'impacte.

Captar

CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT.

Impacte

INVESTIGACIÓ

30

INVESTIGACIÓ

TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ.

L'estratègia de transferència i innovació de la UV es presenta seguint l’esquema següent. En
primer lloc, es presenten els objectius institucionals, entesos com les prioritats cap a les quals
convergeix i en les quals es concentra l'estratègia de transferència i innovació de la UV. En
segon lloc, es descriuen, seguint l'ordre de l'esquema QRITERIS, els objectius estratègics que li
són propis, se’n delimita el contingut i es presenten les línies d’actuació estratègica que
permetran assolir-los en el termini de vigència d’aquest PEUV. Finalment, es presenta, a través
del mapa estratègic de transferència i innovació, la lògica de relació entre els diferents
objectius estratègics.
El mapa estratègic és un esquema conceptual que representa gràficament la lògica estratègica
que seguirà la UV en l'activitat de transferència i innovació i que permet comprendre les
relacions de causalitat entre objectius, és a dir, explica com un objectiu estratègic ‘X’
contribueix a assolir-ne d’altres. Igualment, assenyala quins objectius estratègics són condició
necessària per al compliment ple de l'objectiu ‘X’.
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OBJECTIUS INSTITUCIONALS

Millorar la posició de la UV com a generadora de transferència i innovació en el si
de la societat i del món universitari.
Els sistemes d'avaluació de les universitats i centres d’investigació, així com els sistemes de
finançament, identifiquen la transferència com un dels factors determinants de l'acompliment
de la institució. Per tant, cal incrementar el nombre de accions i iniciatives de transferència, i
alhora millorar la nostra capacitat de captació de recursos.

Per fer-ho, és necessari crear, desenvolupar i potenciar la imatge de la UV com a institució amb
capacitat d’oferir una àmplia gamma de serveis de transferència. Igualment s'ha de millorar la
satisfacció de les persones usuàries actuals, facilitant el desenvolupament de relacions estables
entre la UV i la persona usuària i incrementant la gamma de serveis que se'ls presta.

Posar en valor els resultats d’investigació de la UV i millorar el seu aprofitament per
la societat.
Fer visibles les capacitats que es deriven del coneixement creat i desenvolupat en el si de la UV
i del coneixement a què es té accés gràcies a les xarxes de treball teixides per la institució amb
altres entitats cientificotècniques. Identificar les demandes explícites o latents a què podem
respondre amb una proposta de valor elaborada a partir de la nostra àmplia base de
coneixement i saber fer.
La transferència constitueix un dels canals a través dels quals la UV pot donar carta de
naturalesa als valors de la institució. Per això, i en el marc de la responsabilitat social
universitària de la UV, es facilitaran aquells resultats de transferència que compleixen les
polítiques del Pla d'Igualtat, entre altres.
L’assoliment d’aquest objectiu fa necessari crear, desenvolupar i potenciar la imatge de la UV
com a institució amb capacitat d’oferir una àmplia gamma de serveis de transferència
caracteritzats pel rigor i la innovació.

Fomentar l’emprenedoria en el si de la comunitat universitària i de la societat.
La societat demana un nou model d'universitat que lidere el desenvolupament econòmic en el
context regional. En aquest sentit, la cultura de l’emprenedoria s’ha de fomentar i impulsar des
dels diferents àmbits de la universitat: ensenyament, investigació i transferència.
Impulsar l’emprenedoria des de les aules i impregnar-ne tots els àmbits universitaris per
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propiciar iniciatives que en el marc del programa EMPREN+ contribuïsquen a crear la cultura
de l’emprenedoria, estimulen l'esperit empresarial i fomenten l'autoocupació, ha d’esdevenir
un dels objectius institucionals de la Universitat. La captació i la promoció del talent de joves
amb idees de negoci innovadores, o el suport i l’assessorament al professorat i al personal
investigador en la definició d'un pla de negoci basat en l'explotació del coneixement i els
resultats de la investigació de la Universitat de València per a la creació d’empreses derivades
(Spin-off), són algunes de les iniciatives a través de les quals es desplegarà aquest objectiu.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS

Qualitat:
QuT01ͲMillorarlasatisfacciódelespersonesusuàriesdelsnostresserveisde
transferènciaiinnovació,ipotenciarͲnelafidelització.
Incrementar la satisfacció de les persones externes usuàries dels nostres serveis de
transferènciaentresaspectes:elvalorifiabilitatdeproductei/oserveitransferit;larelacióen
termes d'accessibilitat, capacitat de resposta i empatia; i els aspectes tangibles del servei
prestat:recursosfísics,organitzatiusid'informació.
Per ferͲho, és necessari oferir a la persona usuària un marc de relació únic, senzill i
comprensible, que li facilite una interlocució adequada, i fer visible la nostra oferta
cientificotècnicaenunllenguatgeamableicomprensible.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Millorarl'orientacióalapersonausuàriasobreelsprocedimentsilesaplicacionsde
gestiódelatransferència.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.

Responsabilitatsocial:
RsT01ͲFomentarlatransferènciaderesultatsd'investigacióenàreesidentificades
comanecessitatssocialsieconòmiques.
FervisibleiposarenvalorelconeixementdelaUVútilpermillorareldesenvolupamenthumà
i la capacitat de generar benestar. Des d'aquest enfocament hem d'identificar demandes
latentsiprojectarunaimatgediferenciadarespected’altresorganitzacionsqueconcorrenen
aquestàmbitd'activitat.
D’altra banda, i en coherència amb la nostra missió i valors, la UV ha de posar el valor i
transferir les seues capacitats específiques i úniques (per la seua qualitat o per la seua
escassetat)enl'àmbitdelmultilingüisme,iespecialmentenlallenguapròpiadelainstitució,
onsomreferents.Enelmateixsentit,laUVhadeposarenvaloricomunicaralasocietatla
seuacapacitatdetransferènciaenàmbitscomlaigualtatentrehomesidones,lasostenibilitat
ilasalut,lasolidaritatilacooperació.
L’assoliment d'aquest objectiu és fonamental per potenciar laimatgedelaUVenl'àmbitde
l'activitat de transferència de serveis de R+D+I. Al seu torn, aquest objectiu requereix el
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desenvolupament de sistemes institucionals d'identificació, visualització i comunicació eficaç
del'estocdeconeixementtransferibleacumulatalaUV.Enaquestsentit,laUVpodràfacilitar
assessorament tècnic per a escometre les iniciatives d'investigació requerides pel nostre
entornsocialieconòmic.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 PromourelaparticipaciódelaUVenespaisd'innovacióempresarial(entrealtres:
plataformestecnològiquesicomitèsnacionalsiinternacionalsd'estandardització).
Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.
2 Aportarsolucionsintegralsalesnecessitatsdel'entornsocioeconòmicambelsrecursos
d'investigaciódelaUV.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.

Eficàcia:
EfT01ͲIdentificar,avaluarifervisibleelconeixementtransferible.
CatalogarifervisibleelconeixementtransferibleentoteslesàreesdeconeixementdelaUV.
Identificaroportunitatsiassenyalarpotencialsàreesiàmbitsd'aplicació.
L’assolimentd'aquestobjectiuésunrequisitfonamentalperaldesenvolupamentd'unaxarxa
de relacions i aliances amb les potencials persones usuàries dels nostres serveis. Perquè la
comunitatUVs'impliqueenl'assolimentd'aquestobjectiu,ésnecessarimillorarelseugraude
conscienciaciósobredelarellevànciailanecessitatdelesactivitatsdetransferència.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarlacreaciód'empresesderivades(SpinͲOff)il'obtenciódellicènciesapartir
delsnostresresultatsd'investigació.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolítica
Científica.
2 ObtenircolͼlaboracionspúblicͲprivadesperalatransferènciadelconeixement.
Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.

EfT02ͲEnfortirlapolíticad'aliancesdelaUVamborganitzacionspúbliquesi
privadesquefacilitelatransferènciadeR+D+Iil'emprenedoria,enlaseuaàrea
d’influència.
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Desenvolupar i coordinar les capacitats relacionals de la institució, i incrementar el nombre
d'organitzacionsambquèlaUVestableixrelacions.Desenvoluparsinergiesinternesifomentar
l'aprofitamentinstitucionaldelaxarxaderelacionsexistents.Latransferènciaescaracteritza
perserunserveid'altcontacteamblapersonausuària,querequereixeldesenvolupamentde
relacions de confiança que possibiliten un coneixement profund de les seues necessitats, i
tambédesenvoluparunarelaciód'acompanyament.Totplegat,vamésenllàd’unatransacció
puntual.
L'assoliment d'aquest objectiu constitueix un dels factors clau per desenvolupar una imatge
diferenciadadelaUVqueensajudeaposarenvalorlanostraofertaiamillorarelvolumiel
valordelanostraactivitatdetransferència.
L’assoliment d'aquest objectiu, a més, requereix millorar la identificació i visualització del
coneixement transferible, així com millorar la conscienciació de la comunitat UV sobre la
necessitatirellevànciadel’activitatdetransferència.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarl'ofertaformativaquerespongaalesnecessitatsdelesinstitucionspúbliquesi
privadesdelnostreterritori.Responsable:VicerectoratdeParticipacióiProjecció
Territorial.
2 Potenciarlaformalitzacióderelacionsambinstitucionspúbliquesiprivadesque
contribuïsquenaldesenvolupamentdelesmissionsdelaUniversitatenelnostre
territori.Responsable:VicerectoratdeParticipacióiProjeccióTerritorial.
3 EstablirrelacionsdecolͼlaboracióenR+D+Idesd'etapesprimerenquesdelprocés
innovadoridecaràcterestable.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolítica
Científica.
4 EstablirrelacionsambentitatsdefinançamentpúblicͲprivatperaestimularlageneració
definançamentperaactivitatsd'emprenedoria.Responsable:Vicerectorat
d'InvestigacióiPolíticaCientífica.

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

Adaptació dels processos

Valor per als grups de
interes que demanden
transferència

Aportació a la societat

Mapa Estratègic de Transferència i Innovació

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

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

Infraestructures orientades a les persones usuàries

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

Comunitat innovadora i transferidora

Estratègia
Investigació

EfT01 Identificar, avaluar i fer visible el
coneixement transferible.

Aprofitar sinergies de les nostres activitats

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.

Aliances a llarg termini

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

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.

Orientació a les persones usuàries

Prestigi Social

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

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

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

Resposta adaptada

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

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

Generar Valor social

TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
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VIDA DE CAMPUS I PARTICIPACIÓ

VIDA DE CAMPUS I PARTICIPACIÓ.

L'estratègia de vida de campus i participació de la UV es presenta seguint l’esquema següent.
En primer lloc, es presenten els objectius institucionals, entesos com les prioritats cap a les
quals convergeix i en les quals es concentra l'estratègia de vida de campus i participació de la
UV. En segon lloc, es descriuen, seguint l'ordre de l'esquema QRITERIS, els objectius estratègics
que li són propis, se’n delimita el contingut i es presenten les línies d'actuació estratègica que
permetran assolir-los en el termini de vigència d’aquest PEUV. Finalment, es presenta, a través
del mapa estratègic de vida de campus i participació, la lògica de relació entre els diferents
objectius estratègics.
El mapa estratègic és un esquema conceptual que representa gràficament la lògica estratègica
que seguirà la UV en l'activitat de vida de campus i participació i que permet comprendre les
relacions de causalitat entre objectius, és a dir, explica com un objectiu estratègic ‘X’
contribueix a assolir-ne d’altres. Igualment, assenyala quins objectius estratègics són condició
necessària per al compliment ple de l'objectiu ‘X’.
Respecte a la interpretació d’aquesta estratègia, hem de dir que 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,
editorials, de biblioteques, del Pla d´Igualtat i d’activitats esportives.

A l´efecte d´aquest pla quan es parla de la “cultura” i /o de la vida de campus i particiapació s´inclouen les activitats culturals, les
editorials, les de biblioteques, del pla d´igualtat i de les activitats esportives.
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OBJECTIUS INSTITUCIONALS

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.
Els valors de la UV, que emanen de l’anàlisi dels seus Estatuts i la seua missió, i que estan
explícitament presents en el programa electoral de l’equip de direcció actual, són: justícia,
igualtat, solidaritat, cooperació, progrés (social i econòmic), innovació, sostenibilitat,
transparència i excel·lència. El ple desenvolupament d'aquests valors requereix potenciar la
implicació de tots els membres de la comunitat universitària. Així doncs, cal que la institució
articule i dinamitze els mecanismes de participació més convenients per a assegurar un
govern de l'activitat cultural que reforce els valors estatutaris.
En aquest PEUV, la institució posa èmfasi en el desenvolupament del valor de la igualtat,
potenciant la visibilitat de les dones en el món de la cultura i la participació social a través del
desenvolupament de polítiques transversals contingudes en el Pla d’Igualtat.
Per tant, en les activitats i les línies d’acció que contribueixen a la consecució d’aquest objectiu
hem de conèixer quins valors i principis ha percebut l’assistent, si l’impacte sobre la imatge
de la UV és positiu i si aquest impacte ajuda a definir i diferenciar la imatge de la UV.
Per aprofundir aquest objectiu, cal conèixer en profunditat el conjunt d’activitats culturals
que fem i, alhora, fixar-nos en qui són les persones destinatàries de les activitats i quins són
els valors de què són portadores les accions realitzades.

Contribuir a abordar els reptes de la societat actual mitjançant una política de
qualitat per als béns i serveis que ofereix la UV.
La Universitat de València oferirà un espai públic per al debat dels diferents assumptes que són
objecte de preocupació ciutadana. En aquest sentit, hem de veure quines activitats
acompleixen aquesta funció i com aconsegueixen incorporar-hi els diferents agents
socioeconòmics. El repte que tenim davant és aconseguir incrementar l’obertura de la
institució a la societat valenciana.
Fer visible implica notorietat i record. Es tracta que el públic objectiu al qual ens adrecem
s’assabente del que és la UV i de qui impulsa i/o organitza l’activitat.
Posar en valor implica que el grup de persones a les quals ens adrecem puga conèixer i apreciar
el valor del nostre coneixement cientificotècnic, del nostre patrimoni històric, cultural i
identitari, i de les nostres capacitats creatives, d’una banda, i de conservació, de l’altra. També
significa que el públic objectiu al qual ens adrecem puga adonar-se de la diversitat i la qualitat
de la nostra oferta en ensenyament i investigació. Finalment, posar en valor significa que la
societat en general, i el públic objectiu al qual ens adrecem en particular, milloren la seua
A l´efecte d´aquest pla quan es parla de la “cultura” i /o de la vida de campus i particiapació s´inclouen les activitats culturals, les
editorials, les de biblioteques, del pla d´igualtat i de les activitats esportives.
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valoracióiestimaperlainstitució.

Reorientarl’activitatculturaldelaUV,d’acordamblespotencialitatsdelesTIC,per
adaptarͲlesalesmissionsdelaUniversitat.
La cultura al segle XXI és alhora cultura local –identitat com a poble– i cultura global –
pertinença universal–. Per tant, la UV ha de renovar i enfortir el seu compromís amb la
preservació, l’enriquiment i la difusió dels nostres trets d'identitat en totes les seues
expressions.
D’altrabanda,enunainstituciócomlaUV,primerauniversitatvalencianaitercerad’Europa
en nombre d'alumnat Erasmus rebut (1.722 durant el curs 2013Ͳ2014) i líder del SUPV en
termesd'alumnatmatriculat(48.682,segonslesdarreresdadespublicadespelSIUPVperal
curs2015Ͳ2016),tenimunaoportunitatprivilegiadadetraslladarelnostrepatrimoniculturali
identitarialmónialhoraajudarperquèlacomunitatuniversitària,enprimerlloc,ielnostre
entornméspròximpugaaccedir,gaudirienriquirͲseambelpatrimoniculturalinternacional.
En aquest context es fa necessari millorar els mecanismes de coordinació dels serveis i
programesquedesdel’àmbitdel’ofertaculturaldelanostraInstitucióesdestinenalamillora
de la qualitatdelavidadelacomunitat universitàriaal campus,i pertantdel’experiència
universitària.

Al´efected´aquestplaquanesparladela“cultura”i/odelavidadecampusiparticiapaciós´inclouenlesactivitatsculturals,les
editorials,lesdebiblioteques,delplad´igualtatidelesactivitatsesportives.

41

VIDADECAMPUSIPARTICIPACIÓ

OBJECTIUSESTRATÈGICS

Qualitat:
QuC01ͲMillorarlavaloraciódelesactivitatsdedifusiódelaculturadelaUV.
Estractad’augmentarlavaloracióilasatisfaccióquefanlespersonesusuàriesdelsdiferents
serveisculturalsdelaUV.Volemconèixerquinsaspectesdel’ofertaactualsónsusceptiblesde
milloradesdelseupuntdevista.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Millorarlasatisfacciódelespersonesautoresqueutilitzenelsnostresserveiseditorials.
Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
2 Establirprogramesdeparticipacióidivulgaciódelesactivitatsculturals.Responsable:
VicerectoratdeCulturaiIgualtat.

Responsabilitatsocial:
RsC02ͲFomentarelsvalorslligatsaldesenvolupamenthumàcomésarala
solidaritat,lacooperació,elprogrés,lasostenibilitat,l'excelͼlènciailaigualtat
mitjançanteldesenvolupamentdelseupla.
TotaactivitatculturaldelaUniversitathadetenirunvessantderesponsabilitatsocial.L’oferta
culturaldelaUVhadecontribuiraldesenvolupamentdelespersones.Enconseqüència,hem
devalorariconèixerenquinamesural’ofertaculturaldelaUVs’ajustaiéscoherentambels
valorsqueexplícitamentdefensaipromocionalainstitució.
En concret, la dedicació a la cooperació de la Universitat de València apareix reflectida en
l'article 4 dels seus Estatuts, i per acomplir aquest compromís ofereix el suport dels seus
mitjanstècnics,humansifinancers,iprocuralamàximaimplicaciódelconjuntdelacomunitat
universitària. En aquest àmbit, la cooperació universitària al desenvolupament (CUD) és el
conjuntd'activitatsdutesatermeperlacomunitatuniversitàriaorientadesalatransformació
socialalspaïsosmésdesafavorits,afavordelapau,l'equitat,eldesenvolupamenthumàila
sostenibilitat mediambiental al món. El 2006 la UV es va adherir al Codi de conducta de les
universitats en matèria de cooperació al desenvolupament. Dins del seu àmbit natural
d'activitat, la Universitat de València desenvolupa tot tipus d'accions vinculades amb el
desenvolupament: formació vinculada  al  desenvolupament  i  la  cooperació,  investigació
Al'efected'aquestplaquanesparladela"cultura"i/odelavidadecampusiparticiapaciós´inclouenlesactivitatsculturals,les
editorials,lesdebiblioteques,delplad´igualtatidelesactivitatsesportives.
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peralisobreeldesenvolupament,cooperacióinteruniversitàriaienfortimentd'institucions
d'ensenyament superior de països en vies de desenvolupament, activitats de difusió,
sensibilitzacióimobilització,iprogramesiprojectesd'acciósobreelterreny.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Orientarl'activitatculturalapromoureelsvalorsderesponsabilitatsocial.Responsable:
VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
2 Desenvoluparactivitatsculturalsquepotencienlainclusiósocialdecolͼlectius
desprotegits.Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
3 DesenvoluparfórmulesdevoluntariaticooperacióquepotencienlaimplicaciódelPASi
PDIdelaUV.Responsable:Vicerectoratd'InternacionalitzacióiCooperació.
4 Colͼlaborarenlaimplantaciódelsobjectiusdedesenvolupamentsostenibledel'ONU
2015Ͳ2030.Responsable:Vicerectoratd'InternacionalitzacióiCooperació.

Internacionalització:
ItC03ͲIncrementarladimensióinternacionaldelesactivitats.
Ladimensióinternacionaldel’activitatculturaldelaUniversitatdeValènciaestàdeterminada
per tres factors: el grau en què l'estudiantat entrants coneix, usa i valora la nostra oferta
d’activitats;lamesuraenquèlanostraofertaixal’exteriorieldissenyil’ofertadeserveisi
activitatsencolͼlaboracióambagentsculturalsinternacionals.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarlaprojeccióinternacionaldelesnostrespublicacions.Responsable:
VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
2 Potenciariniciativesenl'àmbitdel'activitatfísicail'esportenfocadesalacooperació
internacional.Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
3 Potenciareldesenvolupamentdeprojectesculturalsencolͼlaboracióambaltresens
internacionals.Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.

Al'efected'aquestplaquanesparladela"cultura"i/odelavidadecampusiparticiapaciós´inclouenlesactivitatsculturals,les
editorials,lesdebiblioteques,delplad´igualtatidelesactivitatsesportives.
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Transparència:
TrC05ͲMillorarelreconeixementexterndelesnostresactivitats.
Aquest objectiu implica que, quan la Universitat desenvolupa les seues activitats, l’usuari
identificalainstituciócomlapromotoradel’activitat,quelacomunitatuniversitàriaconeixi
recordalanostraofertad’activitatsculturalsiqueelnostrepúblicobjectiuconeixirecordala
UVcomapoldedesenvolupamentd’activitatcultural.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Acreditaratravésd'agènciesdereconegutprestigilaqualitatdelesnostresactivitats.
Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
2 Desenvoluparunaprogramacióintegraldelconjuntdel'ofertaculturaldelaUV.
Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.

Eficàcia:
EfC06ͲIncrementarelnombredepersonesigrupsd'interèsquevisualitzenla
Institucióiparticipenenlaseuaofertad'activitats.
L’activitat cultural de la UV ha de proporcionar a les persones usuàries una experiència
enriquidora i ha de fer visible i posar en valor la institució en totes les seues dimensions i
àmbits d’activitat (ensenyament, investigació i transferència). L’activitat cultural ha de ser
l’ambaixadoradelaUV.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Potenciarlescompetènciesdelsusuarisiusuàries,actualsipotencials,peraaprofitaral
màximelsrecursosdisponiblesenlesbibliotequesdelaUV.Responsable:Vicerectorat
deCulturaiIgualtat.
2 ImpulsarlaparticipaciódelaplantilladelaUVenl'activitatfísicaielsesportsde
competició.Responsable:VicerectoratdeCulturaiIgualtat.
3 DesenvoluparelpladeparticipacióculturalenlaUV.Responsable:Vicerectoratde
CulturaiIgualtat.

Al'efected'aquestplaquanesparladela"cultura"i/odelavidadecampusiparticiapaciós´inclouenlesactivitatsculturals,les
editorials,lesdebiblioteques,delplad´igualtatidelesactivitatsesportives.
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4 Potenciareldesenvolupamentdeprojectesperaladifusiódelconeixement,sensiblesa
lesnecessitatsdelesinstitucionspúbliquesiprivadesdelnostreterritori.Responsable:
VicerectoratdeParticipacióiProjeccióTerritorial.

MAPAESTRATÈGICDEVIDADECAMPUSIPARTICIPACIÓ
Enlapàginasegüentesmostraelgràficambelsobjectiusilesseuesinterrelacions.

Al'efected'aquestplaquanesparladela"cultura"i/odelavidadecampusiparticiapaciós´inclouenlesactivitatsculturals,les
editorials,lesdebiblioteques,delplad´igualtatidelesactivitatsesportives.
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Adaptació del
personal, els
recursos materials
i l'organització.

Acció sobre els
processos interns

Proposició
de
Valor
per a la comunitat
universitària i la
societat

Perspectiva social
de la UV

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

Activitats sostenibles

Noves TIC

Rellevància pública

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

TrC05. Millorar el reconeixement extern de les nostres activitats.

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

Experiència vital

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.

Orientació a les persones usuàries

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.

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

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

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.

Gestió del talent

ItC03. : Incrementar la dimensió internacional de les activitats.

Projecció glocal

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.

Formació en valors

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 .

Ampliar la participació

*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*
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OBJECTIUS COMUNS A LES QUATRE ESTRATÈGIES.

Les quatre estratègies d’aquest pla requereixen per a l’assoliment dels corresponents objectius
institucionals, el desenvolupament uns sèrie d’objectius estratègics comuns, en major o menor
mida. Sobre aquests darrers es desenvoluparan les línies d’actuació estratègica, que poden
tindre un abast més o menys ampli en termes de les estratègies sobre les que es desenvolupen.
En aquest darrer punt s’arrepleguen aquests objectius estratègics, seguint l'ordre de l'esquema
QRITERIS, i es detallen les línies que els desenvolupen, els seus responsables i els àmbits
estratègics sobre els quals es despleguen.
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OBJECTIUSESTRATÈGICS

Transparència:
Tr01ͲMillorarlavisibilitatd'aquellesactivitatsiresultatsquereforcenelprestigide
lainstitució.
Desenvolupar una política de comunicació institucional homogènia que transmeta
adequadament als públics objectius els avantatges diferencials de la UV com a universitat
internacional, capdavantera en investigació i amb potents recursos per a la innovació i la
transferència, que proporciona una experiència vital enriquidora i una oferta acadèmica
variadaidequalitatreconeguda.
Aquest objectiu estratègic és un factor clau per a la consecució de la nostra capacitat
diferencial en el marc del PEUV2016Ͳ2019. De la mateixa manera, l’assoliment d’aquest
objectiuésclauperpotenciarladimensióinternacionaldelesnostresactivitats.
Elseuassoliment,amés,requereixl’adequaciódelesnostresestructuresorganitzativesidels
nostresprocessosorientantͲlosalesnecessitatsdelapersonausuària.Itambélacoordinació
de tots els esforços de promoció i publicitat desenvolupats pels diferents actors de la
comunitatuniversitària..

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Crearnousportalsdecontinguttemàticespecíficquepermeteneltreballcolͼlaboratiu,
aprofitantlessinergiesentrelesdiferentsunitatsfuncionalsdelaUV.Responsable:
Rectororectora.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

2 DonarsuportalespolíƟquesiiniciaƟvesderelacióuniversitatͲsocietat.Responsable:
Rectororectora.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació
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3 Potenciarlacoordinació,lageneracióiladistribuciódeconƟngutinsƟtucional
multiplataformaperalacomunicacióinternaidepromociód’activitatsivalors
universitaris.Responsable:Rectororectora.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

4 Generarprocedimentsestandarditzatsperal’emmagatzemamentil’aproÞtamentde
contingutsdesuportalacomunicaciómultimèdia.Responsable:Rectororectora.
Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

5 Desenvoluparestratègiesdecomunicacióenl’àmbitdigitalaparƟrdel’anàliside
dadesiindicadors.Responsable:Rectororectora.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

6 ProgramadesuportalacomunicaciócorporaƟvadelesestructuresienƟtatsdelaUV
enl’àmbitdigital.Responsable:Rectororectora.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

7 Desenvolupamentd'accionsdetransferènciaquepotencienlavisibilitatdel'activitat
investigadoradelaUValasocietat.Responsable:Rectororectora.Àmbitssobreels
qualsesdesplega:
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

Recursoshumans:
Rh01ͲDisposard'unaplantilladePASiPDIajustadaalesnecessitatsdelaUV.
Les persones són la base de la nostra estratègia, i per això és estratègic desenvolupar una
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política que facilite la reducció de la desigualtat de la plantilla en tots els aspectes. Cal
assegurarunadistribucióequilibradadelsrecursosquepermetaquelesàreesambexcedent
suplisquen les deficitàries. Aquestes prioritats estratègiques s’han de complementar amb
processos d'avaluació que siguen útils per a la presa de decisions en l'àmbit dels recursos
humans i la millora del servei públic d'ensenyament superior. No obstant això, s’ha de
continuar amb una actuació decidida de reclamació a les Administracions Públiques d’una
majordotaciódepersonalid’unamilloradelescondicionscontractualsdelaplantilla.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Establircriterisd´assignacióderecursoshumans(PAS)sobrelabasedecriterisobjectius
iactualitzatseneltemps..Responsable:Gerència.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

2 MillorarlaqualificaciódelaplantilladePAS.Responsable:Gerència.Àmbitssobreels
qualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

3 Finalitzarelprocésdereestructuraciódedepartamentsd'acordambelsrequeriments
estatutarisdelaUV.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,Professorati
Sostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

4 Atendrelesnecessitatsdelesàreesdeficitàriesireorientarelsrecursosdesdelesàrees
ambexcedent.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,Professorati
Sostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

5 Desenvoluparaccionsperconsolidarlaplantilladepersonalinvestigadord'acordambel
reglamentdelaUV.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbits
sobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Investigació
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6 Prioritzarelscriterisd’estabilitzacióifuncionaritzacióenlapromociódelPDI,tot
atenentalapromociódelprofessoratacreditat.Aixícomatendre,enelmajorgrau
possible,lesnecessitatsestructuralsdePDIambprofessoratajudantdoctor.
Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,ProfessoratiSostenibilitat.Àmbits
sobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

Rh02ͲMillorarlacapacitaciódelpersonaldelaUVperquèdesenvolupelesseues
funcions.
DesenvoluparimantenirlacapacitaciódelpersonaldelaUV(PASiPDI)perorientar,formar
en competències i atendre una persona usuària cada vegada més heterogènia, exigent i
internacional.Totplegatesconcretaa:
ࢂ Preparartotalaplantillaperalsreptesqueplantejal'estratègiaEuropa2020.
ࢂ Reforçarelprocésdemilloracontínuadel'activitatdelaUVentotselsàmbits.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Desenvoluparplansd'accióperalamilloradelesestratègiesdocentsdelPDI.
Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.Àmbitssobre
elsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament

2 PotenciarlaformaciódelPASperalacaptacióderecursosprocedentsdel'estratègia
europeaHoritzó2020.Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitat
Educativa.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

3 Adquiriridesenvoluparcompetènciesdetransferència.Responsable:Vicerectorat
d'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Transferènciaiinnovació

4 Desenvoluparaccionsformatives/informativesquepotencienl'emprenedoria.
Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbitssobreelsqualses
desplega:
Ͳ Transferènciaiinnovació
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5 PotenciarlafiguradelamentoríaperapersonesemprenedoresenlaUV.Responsable:
Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Transferènciaiinnovació

6 Impulsaraccionsdeformacióperalamilloradelescapacitatsdirectivesidegestiódela
plantilladePASiPDIdelaUV.Responsable:VicerectoratdePolítiquesdeFormaciói
QualitatEducativa.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

Rh05ͲMillorarlamotivaciódelPASiPDIdemaneraqueestraslladeaunamajor
productivitatiqualitatdelsseusresultats.
Hem de desplegar les polítiques que asseguren a la Universitat la configuració d'un equip
humàmotivaticompromèsamblaseuaestratègia.Aixòrequereixdesenvoluparprocessosde
promoció de la carrera professional, en la mesura que el marc pressupostari i legal ho
permeten,tantperalPAScomperalPDI.Itambéimplementarmesuresdeconciliaciódela
vida laboral i familiar, afavorir la millora dels factors psicosocials i organitzatius, articular els
mecanismesmésadequatsperalreconeixementintegraldeladedicaciódelPDIimillorarla
seguretatisalutlaboraldetoteslespersonesqueconfigurenl'equiphumàdelaUV.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Plaperalamilloradelasalutilescondicionseneltreball.Responsable:Gerència.
Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

2 Desenvoluparelsistemadereconeixementdeladedicacióintegraldelprofessorat.
Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,ProfessoratiSostenibilitat.Àmbits
sobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
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3 Reduirladedicaciódocentpresencialdelprofessoratambmésde240horesanuals,
dinsdelmarcdelreconeixementdeladocènciaintegraldelprofessoratienlamesura
quehopermetenlesdisponibilitatspressupostàries.Responsable:Vicerectorat
d'OrdenacióAcadèmica,ProfessoratiSostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

4 Desenvoluparelmodelperavaluarlaproducciócientíficadelesestructuresderecerca.
Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbitssobreelsqualses
desplega:
Ͳ Investigació

5 Desenvoluparaccionsperincentivarl'emprenedoriaperpartdelsmembresdela
comunitatuniversitària.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.
Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Transferènciaiinnovació

6 Impulsareldesenvolupamentdepràctiquessaludablesentrelacomunitatuniversitària
delaUV:campussaludable.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,
ProfessoratiSostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

7 Cercarsolucionsperafacilitareldesenvolupamentdelacarreradocentiinvestigadora
delprofessoratajudantdoctoricontractatdoctorinterí.Responsable:Vicerectorat
d'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

8 PotenciarquelesclíniquesuniversitàriesdelaUVprestenserveisalacomunitat
universitàriaialasocietatengeneral,enlamesuraqueelmarclegalipressupostariho
permeten.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,Professorati
Sostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació
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9 ReconèixerlainvestigaciódesenvolupadapelPDIdeformaadequadaalesespecificitats
decadaàreadeconeixement.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolítica
Científica.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

10 Millorarl'experiènciadelacomunitatuniversitàriaenelsdesplaçamentsfinsalscampus
delaUVodesd'ells.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,Professorati
Sostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

11 Fomentarlacreaciód'unentornqueafavoriscalasalutenlesdimensionspsíquicai
social.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,ProfessoratiSostenibilitat.
Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

12 MantenirireforçarlaconciliaciódelavidalaboralifamiliardelPDIiPAS.Responsable:
Gerència.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

Suficiència:
Su04ͲAgilitzarlagestiódemaneraqueelsprocessosilesestructuresdela
instituciós’adaptenalesnecessitatsdelespersonesusuàries.
Aquestobjectiusecentraenlamilloradelsprocessosdecaptacióid’assignacióderecursos,
així com a intensificar els processos de coordinació interna amb l’objectiu d’assegurar un ús
eficientdelsrecursosalanostradisposició.Peralaconsecuciód'aquestobjectiu,seràprecisa
l'aplicació d'eines de gestió de la qualitat que impliquen a tota la comunitat universitària i
potencien la millora contínua dels nostres processos, tals com els cercles de qualitat o unes
altresdenaturalesasimilar.

54

OBJECTIUSCOMUNS

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 Desenvoluparunsistemadegestiódelaqualitathomogeniperalsserveis.Responsable:
VicerectoratdePolítiquesdeFormacióiQualitatEducativa.Àmbitssobreelsqualses
desplega:
Ͳ Ensenyament

2 Orientarlagestiócapalapersonausuàriamitjançantuncatàlegdemapesde
processos,cartesdeserveisd'unitatsiunsistemadeseguimentdelsindicadors
associats.Responsable:VicerectoratdeParticipacióiProjeccióTerritorial.Àmbitssobre
elsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

3 Millorarl'orientacióalapersonausuàriadelsprocedimentsidelesaplicacionsdegestió
delainvestigació.Responsable:Vicerectoratd'InvestigacióiPolíticaCientífica.Àmbits
sobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Investigació

4 Desenvoluparunsistemadeseguimentiavaluaciódelaplanificacióestratègicaorientat
alapersonausuària.Responsable:VicerectoratdeParticipacióiProjeccióTerritorial.
Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

Su07ͲDisposard'infraestructuressuficientsiadequadesperaldesenvolupamentde
lesnostresactivitats.
Garantir que la UV disposa de les infraestructures i sistemes d'informació necessaris per a
l'adequat desenvolupament de les seues missions, i aconseguir que aquest objectiu siga
sostenibleicompatibleambelcontextpressupostarivigentiamblapolíticadeprevencióde
riscoslaboralsdelaUV.Totaixòrequereix:
ࢂ Desenvoluparsistemesd'informacióperalapresadedecisionsquepermetenaprofitar
la gran quantitat de dades de què disposa actualment la institució, convertintͲla en
informacióútil.Lafinalitatd'aquestssistemesésdoble:d'unabanda,millorarlavisibilitat
de la nostra oferta acadèmica i de serveis; de l’altra, contribuir a la millora contínua de
toteslesnostresactivitats.
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ࢂ Racionalitzarioptimitzarl’úsdelesinfraestructures,lesinstalͼlacionsielsequipaments,i
tambédelsrecursoseconomicofinancersdelaUV,dissenyantelssistemesdegestióque
hopermeten.

Leslíniesd'actuacioestratègicaquedesenvoluparanaquestobjectiusón:
1 IncrementarelnombrededocumentsdipositatsenelrepositoriinstitucionalRODERICi
augmentarelnombredeperfilsdepersonalinvestigador.Responsable:Vicerectoratde
CulturaiIgualtat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Vidadecampusiparticipació

2 Desenvoluparunserveid'atencióperaconsultesigestionsderivadesdel'aplicaciódela
Lleidepropietatintelͼlectualenl'activitatdocentiinvestigadora.Responsable:
VicerectoratdeCulturaiIgualtat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Vidadecampusiparticipació

3 OpƟmitzarlagesƟódelesinfraestructures,lesinstalͼlacionsielsequipaments
mitjançantunsistemademantenimentiseguimentcentralitzatienlínia.Responsable:
Vicerectoratd'Economia,InfraestructuresiTecnoligiesdelaInformació.Àmbitssobre
elsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

4 DesenvoluparungestorinformàƟcquefaciliteelmantenimentintegralienlíniadeles
infraestructuresiinstalͼlacions.Responsable:Vicerectoratd'Economia,Infraestructures
iTecnoligiesdelaInformació.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

5 Racionalitzarl'úsdelsrecursoseconòmicsdelaUVsobrelabased'indicadorsidades
objectives.Responsable:Vicerectoratd'Economia,InfraestructuresiTecnoligiesdela
Informació.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació
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6 Plad'actualitzaciódelrepositoridedadescorporatiu(datawarehouse)queintegretota
lainformacióregistradaatravésdelesaplicacionscorporativesdelaUniversitat.
Responsable:Vicerectoratd'Economia,InfraestructuresiTecnoligiesdelaInformació.
Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Vidadecampusiparticipació

7 PladegestiódelesinfraestructuresdesupercomputaciódelaUniversitat.Responsable:
Vicerectoratd'Economia,InfraestructuresiTecnoligiesdelaInformació.Àmbitssobre
elsqualsesdesplega:
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

8 Plademilloradelacontractaciópúblicamitjançantlautilitzaciódesistemesde
racionalitzaciódecompres,quecoordinel'adquisiciódeproductesiserveisper
aconseguirunamajoreficàcia,eficiènciaieconomiesd'escala.Responsable:
Vicerectoratd'Economia,InfraestructuresiTecnoligiesdelaInformació.Àmbitssobre
elsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

9 Pladecomprapúblicaresponsable.Responsable:Vicerectoratd'Economia,
InfraestructuresiTecnoligiesdelaInformació.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

10 Disposard'unsistemad'informacióestratègicaqueintegrelesdadesdelsdiferents
àmbitsd'activitatdelaUVperfacilitarlapresadedecisions.Responsable:Vicerectorat
deParticipacióiProjeccióTerritorial.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació

11 Desenvoluparaccionsperapotenciarlaintegraciódel'activitatpreventivaenla
investigació.Responsable:Vicerectoratd'OrdenacióAcadèmica,Professorati
Sostenibilitat.Àmbitssobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació

57

OBJECTIUSCOMUNS

12 DesenvoluparunsistematransversalqueimpulseigestionelainteracciódelaUVamb
lesseuespersonesegressadesalllargdetotalaseuavida,demaneraqueaquestes
actuencomafontdeconeixement,mecenatgeipromociódelanostrauniversitat,així
comsuportdelanostraactivitatdetransferènciairecerca,tantanivellnacionalcom
intenacional.Responsable:VicerectoratdeParticipacióiProjeccióTerritorial.Àmbits
sobreelsqualsesdesplega:
Ͳ Ensenyament
Ͳ Investigació
Ͳ Transferènciaiinnovació
Ͳ Vidadecampusiparticipació
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