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SERVEIS QUE ES PRESTEN



ACTIVITATS ACADÉMIQUES:

Professorat:
•	 Recepció,	selecció	i	programació	de	propostes	d’activitats	

formatives	provinents	de	diferents	departaments	de	la	UA	
sobre	temes	d’interès	general.

•	 Presentació	de	 les	propostes	per	al	 seu	 reconeixement	
acadèmic	 (CECLEC,	 ICE,	 altres)	 i	 comunicació	 de	 les	
resolucions.

•	 Publicitació/difusió	de	les	activitats.
•	 Gestió	integral	dels	cursos:

•	 Matrícula.
•	 Recepció	i	preparació	del	material	didàctic.
•	 Gestió	 dels	 espais	 propis	 i	 equipament	 de	 mitjans		

materials	i	tècnics.
•	 Gestió	 de	 reserves	 de	 desplaçaments,	 allotjament	 i	

manutenció,	si	escau.
•	 Gestió	i	tramitació	dels	pagaments	associats	a	l’exercici	

de	l’activitat.
•	 Gestió	de	les	actes	d’avaluació.
•	 Comunicació	dels	resultats	de	les	enquestes	de	satis-

facció	de	l’alumnat.
•	 Emissió	de	certificats	de	participació.

SERVEIS QUE ES PRESTEN



Alumnat:
•	 Organització	d’activitats	formatives	certificables	per	mitjà	

de	CECLEC,	ICE,	altres.
•	 Informació	actualitzada	mitjançant:

•	 Atenció	personalitzada	(directament	en	SEUS,	telèfon	
i	correu	electrònic).

•	 Pàgina	web	del	secretariat.
•	 Taulers	d’anuncis.

•	 Gestió	d’acadèmica	del	curs:
•	 Recepció	de	sol·licituds	i	matriculació.	
•	 Tramitació	de	rebuts	de	taxes.
•	 Anul·lacions	de	matrícula	i	devolucions	de	taxes.
•	 Expedició	de	certificacions	a	petició	de	l’interessat.
•	 Enviament	de	certificats	acadèmics	oficials.

ACTIVITATS CULTURALS 

•	 Difusió	i	publicitat	de	les	activitats	culturals	a	les	seus	uni-
versitàries.

•	 Informació	a	entitats	públiques	de	 la	xarxa	d’intercanvis	
d’activitats	culturals	promogudes	per	la	UA	(ALTAVEU).



•	 Publicar	en	la	pàgina	web,	amb	20	dies	d’antelació	al	seu	
començament,	el	calendari	i	la	programació	de	les	difer-
ents	activitats	formatives.	

•	 Contestar	les	sol·licituds	d’informació	en	un	termini	de	dos	
dies	hàbils	en	el	90%	dels	casos.

•	 Expedir	 les	 certificacions	a	 petició	 de	 l’interessat	 en	un	
termini	màxim	de	5	dies	hàbils	des	de	la	seua	sol·licitud,	
en	el	90%	dels	casos.

•	 Difondre	 informació	 actualitzada	 i	 revisada	 de	 totes	 les	
activitats	 culturals	 a	 través	 de	 la	 pàgina	 web	 i	 d’altres		
mitjans.	

•	 Tenir	 disponibles	 en	 la	 pàgina	 web	 els	 impresos	 i		
formularis	 electrònics	 permesos	 per	 a	 la	 realització	 de	
tràmits	administratius.

•	 Matricular	 en	 un	 termini	 de	 dos	 dies	 hàbils	 des	 de	 la		
recepció	de	la	sol·licitud	en	el	90%	dels	casos.

•	 Enviar	 els	 certificats	 oficials	 en	 un	 termini	 de	 30	 dies		
hàbils	 des	 de	 la	 recepció	 de	 les	 actes,	 en	 el	 90%	dels	
casos.

•	 Respondre	a	les	queixes	i	suggeriments	en	un	termini	no	
superior	a	un	dia	hàbil.

•	 Obtenir	un	valor	de	satisfacció	d’alumnes	superior	a	4	en	
una	escala	de	7.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT 



•	 Percentatge	de	respostes	a	 les	sol·licituds	d’informació	en	el	
termini	establit.

•	 Percentatge	 de	 certificacions	 a	 petició	 de	 l’interessat		
expedides	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	de	matrícules	fetes	en	el	termini	establit
•	 Percentatge	de	queixes	i	suggeriments	respostos	en	el	termini	

establit.
•	 Valor	de	satisfacció	d’enquesta	d’alumnes.
•	 Valor	 de	 satisfacció	 d’enquesta	 de	 coordinadors/directors	 de	

les	activitats	acadèmiques.

•	 Tens	dret	a:
•	 Rebre	un	tracte	correcte	i	respectuós.
•	 Comunicar	les	queixes	i	suggeriments	que	estimes	oportú		

realitzar.
•	 Que	les	teues	dades	de	caràcter	personal	no	siguen	facili-

tades	a	tercers,	llevat	d’autorització	expressa.
•	 Tens	l’obligació	de:

•	 Dirigir-te	 al	 personal	 d’aquesta	 Secretaria	 de	 manera		
correcta	i	respectuosa.

•	 Facilitar	 la	 documentació	 necessària	 en	 els	 terminis		
establits	a	aquest	efecte.

•	 Pots	col·laborar	en	aquest	procés	de	millora:
•	 Comunicant	 les	 opinions	 i	 queixes	 per	 via	 telefònica,		

electrònica	o	postal,	dirigides	a	les	adreces	que	figuren	en	
aquesta	Carta	de	Serveis.

•	 Per	mitjà	de	la	participació	en	enquestes.

INDICADORS PER AL SEGUIMENT

ELS TEUS DRETS I OBLIGACIONS

FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ



ADREÇA I HORARI:

Horari d’atenció al públic:
De	dilluns	a	divendres	de	9	a	14	hores

Horari	de	vesprada:	consulteu	la	pàgina	web

Informació
Secretariat de Seus Universitàries
Campus	de	la	Universitat	d’Alacant

Edifici	Germà	Bernàcer,	planta	baixa

Apt.	99	

E-03080	Alacant

Tel.:	+34	965	90	93	23

Fax:	+34	965	90	38	39

s.seus@ua.es

http://web.ua.es/va/seus

http://WWW.UA.ES
mailto:s.seus@ua.es
http://web.ua.es/va/seus


Seu Universitària de Biar
Casa	de	Cultura

Plaça	del	Convent	s/n	03410	Biar
Tel.:	+34	965	90	93	23

s.seus@ua.es

Seu Universitària de Cocentaina
Centre	Cultural	El	Teular

Plaça	El	Teular,	s/n	03820	Cocentaina	
Tel.:	+34	965	59	02	14
seu.cocentaina@ua.es

Seu Universitària de la Marina
C/	Puríssima,	57-59	03720	Benissa

Tel.:	+34	965	73	35	62	
seu.benissa@ua.es

Seu Universitària de la Nucia
Antic	Col·legi	Sant	Rafel

Av.	de	Porvilla,	8	03530	la	Nucia
Tel.:	+34	966	89	77	33

s.seus@ua.es

Seu Universitària d’Oriola
Universitat	Històrica	d’Oriola	-	Col•legi	Sant	Domènech

C	/	Adolfo	Clavarana,	51	03300	Oriola
Tel.:	+34	966	73	80	41
sede.orihuela@ua.es

Seu Universitària de Villena 
C/	Trinitarias,	2	C	AC	-	03400	-	Villena	(Alacant)

Tel.:		966	15	08	48	/	965	909323	
sede.villena@ua.es

Seu Universitària de Xixona
Casa	de	Cultura	de	Xixona

C/	Mare	de	Deu	de	L’Orito,	62	-	03100	Xixona
Tel.:	+34	965	90	93	23	

s.seus@ua.es

Aula Universitària de Sax
Centre	d’Estudis	Alberto	Sols

C/	Major,	30	03630	Sax
Tel.:	+34	965	90	93	23

s.seus@ua.es

ALTRES DADES D’INTERÉS: 

mailto:s.seus@ua.es
mailto:seu.cocentaina@ua.es
http://goo.gl/maps/UNRyx
mailto:seu.benissa@ua.es
mailto:s.seus@ua.es
http://goo.gl/maps/jRIJu
mailto:sede.orihuela@ua.es
mailto:sede.villena@ua.es
mailto:s.seus@ua.es
http://goo.gl/maps/QiCmK
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