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pàgina següent

Col·lecció bibliogràfica C1-C3
• Oferir a la comunitat universitària una col·lecció de recursos
d’informació
Préstec C4
• Garantir el préstec de documents i d’equipament informàtic
Accés al document (Préstec interbibliotecari)
• Facilitar l’accés als documents (originals o còpies) necessaris
per a la docència i la recerca que la BUA no tinga en la seua
col·lecció C5
• Subministrar documentació a altres biblioteques C6
Espais, equipaments i horaris
• Facilitar a la comunitat universitària espais per a l’estudi
individual o en grup C7, C8
Informació i atenció
• Atendre, orientar i resoldre les consultes sobre els serveis i
recursos d’informació de la BUA C9
Formación
• Oferir a l’alumnat, cursos sobre competències informàtiques i
informacionals (CI2) C10
• Oferir cursos i sessions sobre els serveis i recursos de la BUA
C11

Suport a la recerca C12-C14
• Oferir al personal docent i investigador serveis de suport a la
gestió de la recerca
Biblioteca en la xarxa C15, C16
•
Proporcionar eines de cerca, localització i accés als documents,
serveis i recursos-e de la BUA

Repositori institucional
• Recollir, preservar i oferir en accés obert els documents digitals
de caràcter científic, institucional o docent de la c omunitat
universitària C17, C18
Comunicació i difusió
• Oferir informació de la BUA i canalitzar les opinions i demandes
de les persones usuàries C19-C23

C1
C2

C3

Actualitzar anualment la col·lecció de la bibliografia
recomanada pel professorat I1
Posar a la disposició del personal usuari les noves adquisicions
en un termini màxim de 10 dies des de la seua recepció en la
BUA I2
Garantir la subscripció o renovació anual de, com a mínim, el
90 % dels recursos-e demanats per la comunitat universitària
I3-I4

C4

Garantir la disponibilitat del 70 % del nostre fons per al préstec
I5

Proporcionar el 75% de la documentació sol·licitada a préstec
interbibliotecari en un termini no superior a 20 dies I6
C6 Enviar el 75% de la documentació sol·licitada per biblioteques
externes en un termini inferior a 7 dies I7
C7 Obtenir un valor de 6 sobre 7 en l’enquesta de satisfacció amb
el servei I8
C8 Garantir horaris d’obertura amplis i extraordinaris en períodes
d’exàmens, i una sala amb obertura durant 24 hores tots els
dies de l’any I8
C9 Respondre a les sol·licituds d’informació bibliogràfica
complexa en el termini de 5 dies I9
C10 Oferir cursos de formació per a l’alumnat (CI2) que cobrisquen
almenys el 70% de les titulacions de grau I10
C11 Oferir anualment un mínim de 10 sessions generals i
C5

50 d’ especialitzades sobre els recursos de la BUA I11
C12 Crear el perfil ORCID** de tot el personal investigador de la
UA assessorat per la unitat en aquesta matèria I12
C13 Resoldre el 50% de les consultes sobre assessorament en
drets d’autor en el termini de dos dies I13
C14 Atendre com a mínim 50 sol·licituds d’assessorament per a
la localització d’indicis de qualitat de les publicacions dels
investigadors, per a la convocatòria anual CNEAI I14
C15 Atendre en un termini màxim de 2 dies les incidències
rebudes sobre l’accés als serveis i recursos-e de la BUA I15
C16 Garantir que els recursos-i contractats per la BUA estan
disponibles per a la comunitat universitària en el termini d’un
mes des de la confirmació per part de l’editor I16
C17 Introduir anualment en el RUA els articles amb revisió per
experts que els investigadors de la UA inclouen en el CV del
seu campus virtual I17
C18 Incloure anualment en Dialnet les revistes i obres col·lectives
editades per la UA que ingressen en el RUA I18
C19 Publicar en la pàgina web o en les xarxes socials les notícies
generades per la BUA en el termini d’un dia des de la data indicada per a difondre-les I19
C20 Publicar en la pàgina web o en les xarxes socials una mitjana
de 2 entrades diàries relacionades amb els recursos o serveis
de la BUA I20
C21 Mantenir o augmentar els nivells d’impacte de la BUA en les
xarxes socials I21
C22 Mantenir o augmentar els nivells de fidelització de la BUA en
Twitter I22
C23 Mantenir o augmentar els nivells de fidelització de la BUA en
Facebook I22
C24 Respondre les queixes i suggeriments en el termini de 3 dies
I23

C25

Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’enquesta de satisfacció amb
el servei I8

* 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.
** Open Researcher and Contributor ID

Percentatge d’exemplars de bibliografia recomanada
comprats anualment a petició del professorat.
I2 Percentatge d’adquisicions disponibles en el termini establit.
I3 Percentatge de renovacions de recursos-i efectuades.
I4 Percentatge de noves peticions tramitades.
I5 Percentatge de documents disponibles per a préstec.
I6 Percentatge de documents rebuts per préstec i nterbibliotecari
en el termini establit.
I7 Percentatge de documents enviats en el termini establit.
I8 Índex de satisfacció amb el servei.
I9 Percentatge
de consultes d’informació bibliogràfica
complexa respostes en el termini establit.
I10 Percentatge de titulacions de grau que incorporen els cursos
de formació CI2.
I11 Nombre de sessions formatives generals i especialitzades
oferides anualment.
I12 Percentatge de perfils ORCID creats respecte del total del personal investigador de la UA assessorat per la unitat en aquesta
matèria.
I13 Percentatge de consultes resoltes en el termini establit.
I14 Nombre de sol·licituds d’indicis de qualitat resoltes a l’any.
I15 Percentatge d’incidències respostes en el termini establit.
I16 Percentatge de recursos-i accessibles en el termini establit.
I17 Percentatge d’articles inclosos anualment en Campus Virtual.
I18 Percentatge de revistes i obres col·lectives incloses anualment
en Dialnet.
I19 Percentatge de notícies publicades en el termini establit.
I20 Mitjana d’entrades diàries publicades.
I21 Índex d’impacte de la BUA en les xarxes socials.
I1

I22
I23

Tendència del nivell de fidelització.
Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el
termini establit

Tens dret a...
• Carta de drets i deures

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Presentant les teues queixes i suggeriments sobre el nostre
funcionament a través del formulari que trobaràs en la pàgina
web o de l’imprès en les mostradors de les biblioteques
• Contestant les enquestes.

DIRECCIONES Y HORARIO
Biblioteca Universitària

Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apt. de correus 99
E-03080 Alacant
Biblioteca General
Teléfon: 96 590 3996
Fax: 96 590 3735

Plànol amb totes les biblioteques
http://biblioteca.ua.es/
bua@ua.es
biblioteca.UA

El libro distraido

@BibliotecaUA

BibliotecaUA

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 08:30 a 21:00 h
Juliol: De dilluns a divendres, de 08:30 a 20:30 h
Altres horaris: Consultar web

