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ACCÉS
• Gestió de les proves d’accés a la Universitat (Selectivitat i 

 Accés dels Majors de 25, 40 i 45 anys): matrícula, publicació 
de  resultats, actes, reclamacions, duplicats, compulses i 
 certificats. C3, C4

• Gestió del Seminari d’orientació per a la preparació de les proves 
d’accés de majors de 25 i 45 anys: organització i matrícula. C4

• Gestió de la preinscripció en el Districte Únic de la  Comunitat 
Valenciana: oferta de places, sol·licituds, publicació de 
 resultats, reclamacions, llistes d’espera i cartes d’admissió. C4

• Trasllats d’expedients d’alumnes que no han iniciat estudis 
universitaris: tramitació de sol·licituds. C6

• Devolucions de taxes: tramitació de sol·licituds i recursos. C7

AJUDES I BEQUES
• Beca General del Ministeri d’Educació i Beca de Col·laboració: 

tramitació de sol·licituds, al·legacions i recursos. C8

• Beca de la Generalitat Valenciana: tramitació de sol·licituds i 
al·legacions. C9

• Beques del Govern Basc: tramitació de sol·licituds, al·legacions 
i recursos. C10

• Ajudes de la Universitat d’Alacant per al pagament de preus 
públics d’estudis de grau, cicle i màster oficial: tramitació de 
sol·licituds i reclamacions. C11



PRÀCTIQUES
• Tramitació dels convenis de cooperació educativa per a la 

 realització de les pràctiques externes de l’alumnat de les 
 titulacions oficials i pròpies. C12

• Tramitació dels convenis que regulen les pràctiques d’alumnat 
d’altres centres d’ensenyament en dependències de la UA. C5

• Gestió del programa de mobilitat Erasmus per a la realització 
de pràctiques en empreses. C13

• Gestió del programa de beques Santander-CRUE-CEPYME per 
a la realització de pràctiques en empreses. C14

TÍTOLS
• Gestió dels títols oficials: expedició, lliurament, compulsa i 

 duplicat. C1, C2

• Gestió dels títols propis de la UA: expedició, lliurament, 
 compulsa i duplicat. C1, C2

TARGETA UNIVERSITÀRIA
• Gestió de les sol·licituds de targeta universitària (TIU) dels 

col·lectius universitaris. C15, C16



C1 Respondre les consultes electròniques en un termini màxim 
de 2 dies. I1

C2 Compulsar el document en el moment en què s’acredita el 
 pagament de la taxa. I2

C3 Expedir les certificacions acadèmiques en un termini de 2 dies 
hàbils des de l’acreditació de l’abonament de les taxes. I12

C4 Garantir el compliment dels terminis establits. I3
C5 Tenir disponible en la web la totalitat dels impresos que 

pot necessitar l’alumnat per a realitzar qualsevol tràmit o 
sol·licitud. I4

C6 Remetre els trasllats d’expedient abans del 31 de gener del 
curs acadèmic. I5

C7 Realitzar la devolució de taxes en el termini màxim de 30 dies 
en el 95% dels casos. I14

C8 Garantir el compliment dels terminis establits en la gestió de 
les beques del Ministeri d’Educació. I6

C9 Garantir el compliment dels terminis establits en la gestió de 
les beques de la Generalitat Valenciana. I7

C10 Garantir el compliment dels terminis establits en la gestió de 
les beques del Govern Basc. I8

C11 Garantir el compliment dels terminis establits en la gestió de 
les ajudes de la UA. I9

C12 Enviar a les entitats col·laboradores el conveni per a la 
 signatura en un termini màxim de 2 dies des de l’entrada en el 
sistema de gestió validada per part d’aquesta unitat. I10

C13 Garantir l’assignació de totes les ajudes Erasmus concedides 
a la UA. I11

C14 Garantir l’assignació de totes les ajudes concedides pel 
 programa Santander - CRUE - CEPYME a la UA. I11

C15 Tramitar les sol·licituds de la TIU de primera expedició en el 
primer trimestre lectiu. I13

C16 Gestionar el tràmit de renovacions, duplicats i incidències de 
TIU en el termini de 15 dies. I13

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



I1 Percentatge de consultes contestades en el termini establit.
I2 Percentatge de compulses realitzades en el termini establit. 
I3 Índex de satisfacció amb el servei. 
I4 Percentatge d’impresos disponibles en la web.
I5 Percentatge de trasllats remesos en el termini establit.
I6 Percentatge de sol·licituds de beques del Ministeri d’Educació 

 tramitades en el termini establit.
I7 Percentatge de sol·licituds de beques de la Generalitat tramitades 

en el termini establit.
I8 Percentatge de sol·licituds de beques del Govern Basc tramitades 

en el termini establit.
I9 Percentatge de sol·licituds d’ajudes de la UA resoltes en el  

termini establit.
I10 Percentatge de convenis enviats a les empreses i institucions per a 

la signatura en un termini establit.
I11 Percentatge d’ajudes assignades.
I12 Percentatge de certificacions emeses en el termini establit.
I13 Percentatge de sol·licituds tramitades en el termini establit.
I14 Percentatge de devolucions de taxes en el termini establit.

Tens dret a: 
• Conèixer l’estat de tramitació del teu expedient.
• Comunicar les queixes i suggeriments que estimes oportú   

realitzar

Pots col·laborar en aquest procés de millora: 
• Presentant els teus suggeriments o queixes sobre el funcionament 

del nostre servei emplenant aquest formulari.
• Mitjançant la participació en enquestes.



Accés
Tel. 965903851 - 3049
Fax 965909887
e-mail acces@ua.es
Horari de matí De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Horari de vesprada Dimarts de 15.00 a 17.00

Beques
Tel. 96590 3736 - 3047 - 2801 - 3397
e-mail beques@ua.es
Horari de matí De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Horari de vesprada Dimarts de 15.00 a 17.00

Pràctiques
Tel. 96590 9826 - 2213
e-mail coordinacionpracticas@ua.es
Horari de matí De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Horari de vesprada Dimarts de 15.00 a 17.00

Títols
Tel. 96590 9344 - 3046

e-mail titols@ua.es
Horari de matí De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Horari de vesprada Dimarts de 15.00 a 17.00

TIU
Tel. 965909404
e-mail tiu@ua.es
Horari de matí De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Horari de vesprada Dimarts de 15.00 a 17.00

mailto://acces@ua.es
mailto:beques@ua.es
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Servei d’Alumnat
Campus de San Vicente del Raspeig

Pavelló d’Alumnat (edif. 21)
Apt. de correus 99 
E-03080 Alacant
http://sa.ua.es/

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

Vesprada: Dimarts de 15.00 a 17.00
Horari d’estiu: consultar web

http://sa.ua.es/
http://sa.ua.es/
http://www.ua.es

