El proyecto, integrado por las cinco universidades públicas valencianas, ha superado la
primera fase del programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Ministerio de
Educación y podrá concurrir a la obtención de la calificación de CEI mediante evaluación
internacional

“Campus Hábitat5U” pasa a la segunda fase del
programa Campus de Excelencia Internacional
El proyecto 'CampusHábitat5U', presentado por las cinco universidades públicas de la
Comunitat Valenciana bajo el lema “Unir excelencia, mejor hábitat, reactivar bienestar”, ha sido
preseleccionado por el Ministerio de Educación para acceder a la segunda fase de evaluación
por parte de un jurado internacional. De obtener la calificación de Campus de Excelencia
Internacional (CEI), sería el segundo proyecto en el que la UPV participa que obtiene este
sello. Como ya ocurrió con el proyecto VLC/Campus, presentado por la UPV y la Universitat de
València, junto el CSIC, en la pasada convocatoria de CEIs 2010.
Este nuevo proyecto valenciano, Campus Hábitat 5U es una de las seis iniciativas
seleccionadas por la Comisión Técnica del Programa Campus de Excelencia Internacional para
acceder a la segunda fase de la convocatoria 2011 del Subprograma de Excelencia, según ha
dado hoy a conoce el Ministerio de Educación.
Junto al proyecto Campus Hábitat 5U, que coordina la Universitat Politècnica de Valenca, ha
sido también seleccionado en esta convocatoria, la candidatura 'Mediterranean Campus',
presentada nuevamente por la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández
de Elche (UMH) de forma conjunta, que también ha sido elegida. Ambos proyectos recibirán
una ayuda de 200.000 euros para su desarrollo.
El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, ha señalado que la preselección
de Campus Hábitat 5U y de Meditarranean Campus es “una inmejorable noticia para la
Comunidad Valenciana”, y ha subrayado con satisfacción que de los seis proyectos
seleccionados en esta primera fase, hay tres que han recibido una mayor subvención para su
puesta en marcha, entre los que se incluye los dos proyectos valencianos, que ha calificado
como “estratégicos para la Comunidad Valenciana”.
“Ahora, ha señalado-confiamos en ultimar bien los proyectos para que en la fase de jurado
internacional nuestros proyectos obtengan el reconocimiento CEI que, honradamente,
pensamos que merecen los dos”.
Hábitat y Territorio
El proyecto Campus Hábitat5U es una propuesta de Campus de Excelencia Internacional
impulsada conjuntamente por las cinco instituciones académica que integran el Sistema
universitario público valenciano: la Universitat de València (UV); la Politècnica de València
(UPV); la Jaume I de Castellón (UJI); la Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández
(UMH).

El proyecto Campus Hábitat 5U, que coordina la Universitat Politècnica de València, tiene como
objetivo fundamental la configuración de un polo de formación, investigación, creatividad,
atracción de talento e innovación de relevancia entorno al conjunto de las instituciones de
educación superior que integran el sistema universitario público valenciano (SUPV).
Asimismo, persigue impulsar y dinamizar un proceso de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador basado en el conocimiento, la innovación, la creatividad, la eficiencia de los
recursos, la empleabilidad y la cohesión social y territorial.
El proyecto cuenta además con la participación de los principales agentes del territorio, como
los institutos de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana; parques
Científicos y Tecnológicos; las principales empresas, asociaciones e instituciones del sector
económico y social relacionadas con el Hábitat y el Territorio; así como el conjunto de las
administraciones públicas valencianas.
Campus de Excelencia Internacional 2011
Junto a los dos proyectos procedentes de la Comunitat Valenciana, los que pasan a la segunda
fase del Campus de Excelencia Internacional (CEI) son CEI-Mar, una agregación de entidades
andaluzas; 'Patrimonium10', también impulsada desde Andalucía; Triangular E-3 'Los
horizontes del hombre', con universidades de Valladolid, León y Burgos; y Condicampus, con la
UNED, la Universidad de Alcala de Henares y CSEV. En total se habían presentado 13
aspirantes.
Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio de Educación, que ha recalcado que las
candidaturas seleccionadas suponen la agregación de 20 universidades y otras 9 entidades
promotoras.
El próximo 20 de octubre se realizará la presentación pública de los proyectos seleccionados, y
en ese mismo acto los 9 proyectos que obtuvieron la calificación CEI en la primera
convocatoria de 2009, harán una presentación de los resultados obtenidos en la puesta en
marcha de sus planes de conversión, detalla el Ministerio en un comunicado.
El 21 de octubre concluirá la evaluación de los proyectos por la Comisión Internacional, que
seleccionará a aquellos que obtendrán la calificación CEI (o CEIR), y financiación para la
puesta en práctica de los mismos. Por último, esta Comisión se pronunciará sobre la petición
de financiación adicional que han realizado 11 proyectos que ostentan la calificación CEI (o
CEIR), en función del grado de desarrollo de los proyectos.
Presupuesto.
El presupuesto del Ministerio de Educación para las convocatorias del Programa CEI de 2011
es de 111,8 millones de euros, 76 de los cuales se destinan al Subprograma de Excelencia,
con el que se cierra un ciclo en el que el Gobierno de España ya ha invertido cerca de 702
millones y con el que quedará prácticamente completado el mapa español de campus de
excelencia internacionales y con ello la arquitectura de los ecosistemas de conocimiento en
España
Bajo el Subprograma de Excelencia del Programa CEI se solicita a las universidades que
presenten un proyecto de transformación de sus campus para poder acceder a la excelencia
internacional mediante un proceso de agregación, de diversificación, de priorización de sus
fortalezas y de adecuación al desarrollo productivo de su zona de influencia. La selección
financia la puesta en marcha del proyecto, y se realiza con la coordinación y cooperación de las
comunidades autónomas donde se actúan estos campus.
Esta selección se realiza en dos fases. En la primera de ellas, una Comisión Técnica nombrada
por la Conferencia General de política Universitaria, selecciona los proyectos que pueden
acceder a la segunda fase, donde una Comisión Internacional realiza una nueva selección de
los proyectos con criterios de calidad internacional
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El projecte 'CampusHábitat5U', presentat per les cinc universitats públiques de la Comunitat
Valenciana sota el lema “Unir excel·lència, millor hàbitat, reactivar benestar”, ha estat
preseleccionat pel ministeri d'Educació per a accedir a la segona fase d'avaluació per part d'un
jurat internacional. D'obtenir la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional (*CEI), seria
el segon projecte en el qual la UPV participa que obté aquest segell. Com ja va ocórrer amb el
projecte VLC/Campus, presentat per la UPV i la Universitat de València, ajunto el *CSIC, en la
passada convocatòria de CEIs 2010.
Aquest nou projecte valencià, Campus Hàbitat 5U és una de les sis iniciatives seleccionades
per la Comissió Tècnica del Programa Campus d'Excel·lència Internacional per a accedir a la
segona fase de la convocatòria 2011 del Subprograma d'Excel·lència, segons ha donat avui a
coneix el Ministeri d'Educació.

Al costat del projecte Campus Hàbitat 5U, que coordina la Universitat Politècnica de València,
ha estat també seleccionat en aquesta convocatòria, la candidatura 'Mediterranean Campus',
presentada novament per laUniversitat d'Alacant i de laUniversitat Miguel Hernández d'Elx
(UMH) de forma conjunta, que també ha estat triada. Ambdós projectes rebran una ajuda de
200.000 euros per al seu desenvolupament.
El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, ha assenyalat que la preselecció
de Campus Hàbitat 5U i de Meditarranean Campus és “una immillorable notícia per a la
Comunitat Valenciana”, i ha subratllat amb satisfacció que dels sis projectes seleccionats en
aquesta primera fase, hi ha tres que han rebut una major subvenció per a la seva engegada,
entre els quals s'inclou els dos projectes valencians, que ha qualificat com “estratègics per a la
Comunitat Valenciana”.
“Ara- ha assenyalat-confiem a ultimar bé els projectes perquè en la fase de jurat internacional
els nostres projectes obtinguin el reconeixement CEI que, honradament,vam pensar que
mereixen els dos”.
Hàbitat i Territori
El projecte Campus Hàbitat5U és una proposta de Campus d'Excel·lència Internacional
impulsada conjuntament per les cinc institucions acadèmica que integren el Sistema universitari
públic valencià: la Universitat de València (UV); la Politècnica de València (UPV); la Jaume I de
Castelló (UJI); la Universitat d'Alacant (UA) i la Miguel Hernández (UMH).

El projecte Campus Hàbitat 5U, que coordina la Universitat Politècnica de València, té com
objectiu fonamental la configuració d'un pol de formació, investigació, creativitat, atracció de
talent i innovació de rellevància entorn al conjunt de les institucions d'educació superior que
integren el sistema universitari públic valencià (SUPV).
Així mateix, persegueix impulsar i dinamitzar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i
integrador basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, l'eficiència dels recursos, la
ocupació i la cohesió social i territorial.
El projecte conta a més amb la participació dels principals agents del territori, com els instituts
de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana; parcs Científics i Tecnològics;
les principals empreses, associacions i institucions del sector econòmic i social relacionades
amb l'Hàbitat i el Territori; així com el conjunt de les administracions públiques valencianes.
Al costat dels dos projectes procedents de la Comunitat Valenciana, els quals passen a la
segona fase del Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) són CEI-Mar, una agregació
d'entitats andaluses; 'Patrimonium10', també impulsada des d'Andalusia; Triangular I-3 'Els
horitzons de l'home', amb universitats de Valladolid, León i Burgos; i Condicampus, amb la
UNED, la Universitat d'Alcala d'Henares i CSEV. En total s'havien presentat 13 aspirants.
Així ho ha anunciat aquest divendres el Ministeri d'Educació, que ha recalcat que les
candidatures seleccionades suposen l'agregació de 20 universitats i altres 9 entitats
promotores.
El pròxim 20 d'octubre es realitzarà la presentació pública dels projectes seleccionats, i en
aquest mateix acte els 9 projectes que van obtenir la qualificació CEI en la primera
convocatòria de 2009, faran una presentació dels resultats obtinguts en l'engegada dels seus
plans de conversió, detalla el Ministeri.
El 21 d'octubre conclourà l'avaluació dels projectes per la Comissió Internacional, que
seleccionarà a aquells que obtindran la qualificació CEI (o CEIR), i finançament per a la posada
en pràctica dels mateixos. Finalment, aquesta Comissió es pronunciarà sobre la petició de
finançament addicional que han realitzat 11 projectes que ostenten la qualificació CEI (o CEIR),
en funció del grau de desenvolupament dels projectes.

Pressupost.
El pressupost del Ministeri d'Educació per a les convocatòries del Programa *CEI de 2011 és
de 111,8 milions d'euros, 76 dels quals es destinen al Subprograma d'Excel·lència, amb el qual
es tanca un cicle en el qual el Govern d'Espanya ja ha invertit prop de 702 milions i amb el qual
quedarà pràcticament completat el mapa espanyol de campus d'excel·lència internacionals i
amb això l'arquitectura dels ecosistemes de coneixement a Espanya
Sota el Subprograma d'Excel·lència del Programa CEI se sol·licita a les universitats que
presentin un projecte de transformació dels seus campus per a poder accedir a l'excel·lència
internacional mitjançant un procés d'agregació, de diversificació, de priorització de les seves
fortaleses i d'adequació al desenvolupament productiu de la seva zona d'influència. La selecció
finança l'engegada del projecte, i es realitza amb la coordinació i cooperació de les comunitats
autònomes on s'actuen aquests campus.

Aquesta selecció es realitza en dues fases. En la primera d'elles, una Comissió Tècnica
nomenada per la Conferència General de política Universitària, selecciona els projectes que
poden accedir a la segona fase, on una Comissió Internacional realitza una nova selecció dels
projectes amb criteris de qualitat internacional

