L a n o s t ra m i s s i ó
La Unitat de Comunicació gestiona, de manera
creativa i professional, la comunicació global de la
Universitat d’Alacant amb transparència i veracitat, per a difondre les seues activitats i transmetre a
la societat i entre la comunitat universitària els
valors de la institució.

S e rve i s q u e p re s t e m
Assessorament en comunicació i difusió mediàtica.
Cobertura informativa d’actes universitaris.
Elaboració de notes de premsa.
Planificació i gestió de rodes de premsa.
Atenció personalitzada a les sol·licituds informatives dels mitjans de comunicació.
Planificació i producció d’emissions de ràdio en
directe.
Gestió i producció d’enregistraments per a televisió i seguiment de la realització.
Subunitat de Comunicació Institucional i del
Rector
Elaboració i publicació digital del Dossier de
Premsa diari.
Planificació, producció i difusió de les intervencions del rector.
Gestió d’entrevistes i difusió d’articles d’opinió
institucionals
Elaboració de dossiers informatius, informes
tècnics i documents específics sol·licitats pel
rector.
Subunitat de Comunicació Acadèmica i
Científica
Informació i divulgació d’activitats científiques i
acadèmiques, així com iniciatives de creació
d’empreses de base tecnològica i patents derivades
de resultats de la investigació.
Elaboració de material de la Universitat
d’Alacant relatiu a la seua activitat científica i
acadèmica.
Redacció d’articles de divulgació científica que
destaquen els coneixements dels experts de la UA.

Subunitat de Comunicació en Xarxa
Realització d’estudis i enquestes sobre percepció i
impacte de la comunicació en la UA.
Planificació, gestió, manteniment i monitorització
dels perfils institucionals en xarxes socials de la
universitat d’Alacant (Facebook i Twitter).
Gestió dels missatges sol·licitats per a
l’Administrador de Correu.
Planificació, gestió i avaluació de notícies de la
pàgina d’inici de la web de la UA.
Coordinació i gestió de la comunicació en les marquesines del campus.
Coordinació i gestió de la comunicació en el
suport Publiaulas.

Planificació i gestió de suports materials d’identitat
corporativa.

Subunitat de Consultoria Interna en
Comunicació
Gestió de la formació en comunicació per a usuaris interns.
Entrenament en habilitats comunicatives d’usuaris
interns.
Producció i redacció de productes multimèdia
promocionals.

Realitzar assessoria de comunicació institucional
en un termini no superior a 5 dies laborables.

Subunitat de Comunicació Social Cultural i
Internacional
Planificació i cobertura informativa d’activitats
culturals, esportives i de caràcter social.
Planificació i difusió d’activitats comunicatives que
projecten socialment la internacionalització de la
UA i les accions de cooperació.
Cobertura i difusió d’activitats derivades de les
accions de política lingüística.
Planificació i cobertura d’accions comunicatives
de la Universitat Permanent i del Centre d’Estudis
de la Dona.
Producció i execució d’accions comunicatives de
les Seus Universitàries
Subunitat de Comunicació Publicitària i
Corporativa
Gestió i seguiment d’acords i contractes amb mitjans de comunicació.
Planificació publicitària anual de la difusió de titulacions i estudis, així com gestió, seguiment i control de les accions planificades.
Gestió i control de contractacions de publicitat
institucional.

Subunitat de Gestió i Administració
Edició d’Actualitat Universitària.
Enviament de notes de premsa als mitjans de
comunicació.
Atenció al públic i als mitjans de comunicació.
Gestió de les consultes i queixes rebudes en la
Finestreta de Suggeriments.

E l s n o s t re s c o m p ro m i s o s d e q u a l i t a t

Garantir l’organització de rodes de premsa en un
termini no superior a 2 dies laborables.
Garantir la cobertura de la informació, degudament sol·licitada, sobre l’activitat universitària en
el 90% de les peticions rebudes.
Resoldre les demandes informatives dels mitjans en un termini no superior a 2 dies laborables.
Publicar diàriament en la revista digital Actualitat
Universitària les notícies rebudes abans de les 14
hores en el 90 % dels casos.
Resoldre les peticions d’assessorament i contractació publicitària en un termini no superior a dos
dies laborables.
Elaborar plans de publicitat en un termini no
superior a 15 dies laborables des de la seua
sol·licitud.
Remetre les consultes, queixes i suggeriments fetes
en la Finestreta de Suggeriments en el termini no
superior a 2 dies laborables.
Publicar la informació institucional a través de
l’Administrador de Correu en el termini de dos dies
laborables en, com a mínim, el 90 % dels casos.

Atendre les peticions d’assessoria en comunicació interna en el termini màxim de dos dies laborables.

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante

Gestionar i mantindre diàriament en la pàgina
principal de la web de la UA la publicació de les
notícies i esdeveniments més rellevants.
Editar el Dossier de Premsa tots els dies laborables del curs acadèmic abans de les onze hores
en el 90% dels casos.
Garantir la cobertura informativa sol·licitada de
les activitats d’investigació en el 90% dels casos.

Indicadors per al seguiment
• Percentatge de demandes mediàtiques ateses
en el termini establit.
• Percentatge d’activitats informatives sol·licitades
que han sigut enviades als mitjans de comunicació.
• Percentatge de notícies publicades en cada
mitjà de comunicació sobre la Universitat d’Alacant
arreplegades en el Dossier de Premsa.
• Percentatge de peticions de contractació publicitària resoltes en el termini establit.
• Índex de satisfacció d’usuaris.

Formes de col·laboració i participació
Pots col·laborar en aquest procés de millora:
• Presentant les teues queixes i suggeriments sobre el funcionament de la nostra
unitat en la direcció gabipremsa@ua.es.
• Planificant i sol·licitant amb antelació les
teues necessitats comunicatives.
• Participant en enquestes de satisfacció
d’usuaris.
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A dre c e s i te lè f o n s
Unitat de Comunicació
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apartat 99 E-03080 Alacant
Telèfon: + 34 965 90 34 77
Fax: + 34 965 90 94 60
gabipremsa@ua.es

arta de Serveis

http://web.ua.es/va/unidad-comunicacion/
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
(agost, tancat)
Dilluns, dimarts i dijous de 14:00 a 17:30 hores
(d’octubre a maig)
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