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pàgina següent

SERVEIS QUE ES PRESTEN

Programes Internacionals i Mobilitat
• Gestió dels programes de mobilitat d’estudiants tant
nacionals com internacionals
• Informar als estudiants seleccionats sobre les diferents
gestions administratives de la seua mobilitat C1-C2
• Tutoritzar els estudiants seleccionats amb mobilitat no
europea C3
• Gestió dels programes de mobilitat de PDI i PAS tant
nacionals com internacionals: C4-C5-C6
• Elaboració i difusió pública de les convocatòries
• Informar dels procediments academico-administratius al
personal que fa mobilitat Erasmus
• Gestió dels convenis de mobilitat C7
• Gestió de les beques d’idiomes per a la formació lingüística
dels estudiants C8
• Gestió de les beques de col•laboració, per a donar suport
informatiu i assistencial en la recepció de l’alumnat inter
nacional, i també participar en la difusió dels programes de
mobilitat, en les diferents fires o esdeveniments C9

Cooperació al Desenvolupament
• Gestió dels programes de voluntariat internacional per a
estudiants C10
• Projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament
(CUD): C11-C12
• Gestió de les convocatòries
• Assessorament en el disseny i la planificació de projectes
CUD
• Sensibilització i solidaritat de la comunitat universitària: C13*
• Gestió de les activitats de sensibilització i solidaritat de la
comunitat universitària
• Coordinació del Programa de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC)
Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic
• Gestió integral dels cursos de llengua, cultura i economia
d’Àsia Oriental C14-C15
• Foment i gestió de convenis de col•laboració i intercanvi amb
universitats d’Àsia-Pacífic C16
• Elaboració i comunicació dels programes de visites institucionals C17
• Suport a la mobilitat no europea: C18-C19
• Acollida en la UA
• Tutela dels estudiants asiàtics durant la seua estada
• Assessorament a estudiants de la UA amb destinació
d’intercanvi a Àsia- Pacífic
*NOTA: No vigent des del curs 2017-2018

* ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT **
Fer almenys 2 sessions anuals de recepció per a estudiants
acollits de programes internacionals I1
C2 Fer almenys 1 reunió informativa amb els estudiants Erasmus
enviats I2
C3 Fer almenys 1 tutoria per a estudiants seleccionats en
mobilitat no europea I3
C4 Publicar les convocatòries en un 1 dia I4
C5 Disponibilitat en la web de la documentació necessària en el
moment de la publicació de la convocatòria I5
C6 Assignació d’un mínim del 90% de les ajudes oferides I6
C7 Enviament de la informació dels convenis vigents als coordinadors de centre 3 dies abans de la publicació de la convocatòria I4
C8 Publicació del calendari de convocatòries de beques d’idiomes
en la web en el mes de gener I5
C9 Fer una sessió formativa als estudiants becats amb una
antelació d’una setmana a la realització de l’activitat I7
C10 Elaboració d’una Guia anual de voluntariat europeu I8
C11 Difusió de les convocatòries entre els membres de la
comunitat universitària en un termini no superior a 1 dia
després de la seua publicació en el butlletí oficial
corresponent I9
C12 Elaboració de guies que faciliten als usuaris la realització dels
projectes I10
C13 Visibilitat de les activitats de Responsabilitat Social
Corporativa a través de la pàgina web de RSC I11-I12
C14 Convocar cursos almenys 3 vegades durant l’any acadèmic
C1

I13
** NOTA: A efectes del còmput del terminis establerts als nostres compromisos, tots els terminis explicats
en dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa

Fer les matrícules sol•licitades en el termini màxim d’un dia
des de la recepció de la sol•licitud, en el 90% dels casos I14
C16 Elaborar dossiers informatius sobre les universitats
asiàtiques, a petició dels òrgans de govern de la UA I15
C17 Garantir l’edició dels programes de visites institucionals amb
10 dies d’antelació I16
C18 Fer almenys 2 jornades anuals de recepció per a estudiants
acollits I17
C19 Fer almenys 2 jornades anuals informatives per a estudiants
d’intercanvi enviats I18
C15

INDICADORS PER AL SEGUIMENT
Nombre de sessions anuals fetes per als estudiants acollits
I2 Nombre de reunions informatives fetes als estudiants
seleccionats
I3 Nombre de tutories fetes amb els estudiants enviats en
mobilitat no europea
I4 Percentatge de convocatòries publicades en el termini establit
I5 Data de publicació de la documentació
I6 Percentatge de ajudes assignades sobre oferides
I7 Realització de l’activitat en el termini establit
I8 Realització de l’activitat
I9 Nombre de convocatòries comunicades en el termini establit
I10 Nivell de satisfacció amb l’atenció prestada
I11 Nombre d’accessos a la web.
I12 Publicació anual de l’Informe de Progrés de RSC de la UA
I13 Nombre de convocatòries de cursos durant l’any acadèmic
I1

I14
I15
I16
I17
I18
I19

Percentatge de matrícules fetes en el termini establit
Nombre d’informes lliurats amb les dades sol•licitades de les
institucions
Percentatge de programes elaborats en el termini establit
Nombre de jornades de recepció per a estudiants acollits,
fetes anualment
Nombre de jornades informatives per a estudiants d’intercanvi
enviats
Índex de satisfacció amb el Servei

FORMES DE COL•LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

Pots col•laborar en aquest procés de millora:
• Mitjançant la presentació de les teues queixes i suggeriments
sobre el funcionament del nostre Servei en qualsevol dels
registres establits en la UA o en la bústia de suggeriments de
la nostra web
• Mitjançant la participació en enquestes

ADRECES I HORARI
Servei de Relacions Internacionals - UA
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apt. 99 - E-03080 Alacant
Fax: +34 965 90 94 63
http://sri.ua.es/

Subdirecció de Mobilitat i
Programes Internacionals
Pavelló
alumnat

Tel.: +34 965 90 38 12 - Fax: +34 965 90 98 46
s.mobilitat@ua.es
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
Dimarts i dijous de 15:00h a 17:00h

Subdirecció de Cooperació
al Desenvolupament
Aulari II

Edifici
Germán
Bernácer

Tel.: +34 965 90 93 76 - Fax: +34 965 90 94 63
coop.universitaria@ua.es
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
Dimarts de 15:00h a 17:00h

Oficina de Relacions amb Àsia-Pacífic
Tel.: +34 965 90 96 69
asiapacifico@ua.es
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
Vesprades: consulteu en la unitat

