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pàgina següent





• Desenvolupar i adaptar els processos de treball i les eines  
informàtiques de gestió acadèmica. C1

• Gestió administrativa de l’aplicació informàtica UXXI-AC en 
les àrees de recursos docents, plans d’estudis, expedient, 
gestió de matrícula, actes, gestió econòmica, taules generals i  
administració: C2

Informació i assessorament 
Manteniment de dades
Gestió d’incidències

• Gestió administrativa de l’aplicació informàtica UAProject: C2

Informació i assessorament 
Manteniment de dades

Gestió d’incidències

• Elaborar el Manual de Gestió Acadèmica de la UA. C3

• Proposar als òrgans de govern criteris d’adequació i inter
pretació de la normativa acadèmica i desenvoluparlos. C1

• Gestionar les sol·licituds d’avaluació curricular per  
compensació de qualificacions. C4

• Sol·licitar al Ministeri d’Educació les verificacions de títols  
oficials i les seues modificacions. C5

• Administració dels anuncis oficials generals a l’alumnat en 
l’aplicació UACloud. C6

• Gestionar les sol·licituds de cessió dels espais docents per a ús 
intern i extern. C7

• Mantenir equipats els espais docents. C8 i C9

• Informar sobre les característiques, l’ocupació i l’equipament 
dels espais docents. C10

• Coordinar les tasques de les consergeries en relació amb els 
espais i l’equipament audiovisual. C11

• Atendre i assessorar els usuaris de les aules informàtiques de 
lliure accés assignades al Servei. C12



C1 Realitzar l’estudi de viabilitat i planificació en el termini  
màxim d’1 mes des de la proposta o des de l’aprovació de la  
normativa. I1

C2 Respondre les peticions, consultes i incidències en el termini 
màxim de 2 dies. I2

C3 Actualitzar i publicar en la web almenys una vegada per curs 
acadèmic. I3

C4 Notificar la resolució en el termini màxim d’1 mes des de la 
finalització del termini de sol·licitud. I4

C5 Obtenir la validació de l’ANECA a la introducció telemàtica de 
la proposta d’estudi. I5

C6 Publicar els anuncis en el termini màxim de 24 hores des de la 
recepció de la comunicació. I6

C7 Respondre les sol·licituds en el termini màxim de 3 dies. I6
C8 Atendre les sol·licituds de suport tècnic de les consergeries en 

el termini màxim de 3 dies. I6
C9 Revisar, almenys una vegada a l’any, l’equipament audio

visual de les aules d’ús comú. I7
C10 Posar a la disposició dels usuaris la informació sobre les aules 

i la seua ocupació en una aplicació informàtica d’ús intern i en 
el web de la UA. I8

C11 Donar suport tècnic i formatiu al personal de consergeries. I8
C12 Resoldre, de manera presencial, les incidències que es 

produïsquen en l’aula.  I8

*Nota: A efectes del còmput del terminis establIts als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
dies s’entenen com a dieshàbils, si no especifiquem altra cosa. 



I1 Percentatge d’estudis realitzats dins del termini establit.
I2 Percentatge de peticions, consultes i incidències ateses dins 

del termini.
I3 Nombre d’actualitzacions per curs acadèmic.
I4 Percentatge de notificacions realitzades dins del termini.
I5 Percentatge de memòries validades.
I6 Percentatge de sol·licituds ateses dins del termini establit.
I7 Percentatge d’aules revisades.
I8 Índex de satisfacció amb el servei.

Tens dret a:
• Accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per 

a la seua rectificació i cancel·lació,
• Comunicar les queixes i suggeriments que consideres oportú 

presentar,
• Que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitades 

a tercers, excepte en els supòsits legalment establits.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Presentant els teus suggeriments sobre el nostre  

funcionament a través del formulari que pots trobar en la web 
del Servei,

• Participant en les enquestes de satisfacció.

http://sga.ua.es/es/servicio-de-gestion-academica_sugerencias.html


Servei de Gestió Acadèmica
Edif. Rectorat  (nº 27)

Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apt. Correus 99
E03080 Alacant
http://sga.ua.es

Tel. 965903461
965909749

Fax 965909913
email servei.gestioacademica@ua.es

Horari d’atenció al públic

Matí De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00
Vesprada Dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00 

(excepte juliol)

http://www.sigua.ua.es/index.html?id=0028PB027
http://sga.ua.es
http://www.ua.es

