Unitat de Comunicació
carta de serveis - edició 2 - juny 2016

pàgina següent

•
•
•
•
•
•

Assessorament en comunicació i difusió mediàtica C1
Cobertura informativa d’esdeveniments universitaris C2
Elaboració i enviament de notes de premsa, gestió d’entrevistes
i articles d’opinió C3
Planificació i gestió de rodes de premsa C4
Planificació i producció d’emissions de radi en directe C5
Edició de la revista digital de notícies Actualitat Universitària
C6

•
•
•
•
•
•

Gestió dels perfils institucionals en xarxes socials C7
Gestió de l’administrador de correu de la UA C8
Gestió de notícies en la pàgina d’inici de la web de la UA C9
Coordinació de la comunicació exterior en les marquesines
del campus C10
Gestió d’anuncis en la pàgina d’inici de la web de la UA C11
Gestió d’esdeveniments en la pàgina d’inici de la web de la
UA C12

*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.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C7

Emetre els informes sol·licitats en el termini de 5 dies I1
Donar cobertura informativa als esdeveniments interns
sol·licitats com a mínim amb 3 dies d’antelació I2
Fer com a mínim 5 notes de premsa a la setmana I3
Fer com a mínim 3 rodes de premsa a l’any I4
Fer com a mínim 1 emissió de ràdio en directe a l’any I5
Percentatge de publicacions en Actualitat Universitària en
el termini de 3 hores (una vegada rebuda la traducció de la
unitat responsable) I6
Fer com a mínim 5 publicacions en xarxes socials a la setmana
I7

Envie de missatges a través de l’Administrador de Correu en el
termini de 3 dies I8
C9 Fer com a mínim 1 publicació setmanal I9
C10 Fer com a mínim 1 campanya per quadrimestre I10
C11 Fer com a mínim 1 publicació mensual I11
C12 Fer com a mínim 5 publicacions setmanals I12
C13 Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’enquesta de satisfacció
amb el servei I13
C14 Respondre a les queixes i suggeriments en el termini màxim
de 3 dies I14
C8

*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.

Percentatge d’informes emesos en el termini establit
I2 Percentatge d’esdeveniments coberts en el termini establit
I3 Nombre mitjà de notes de premsa enviades setmanalment
I4 Nombre de rodes de premsa
I5 Nombre d’emissions de programes de ràdio en directe
I6 Percentatge de publicacions d’Actualitat Universitària
realitzades en el termini establit
I7 Nombre mitjà de publicacions setmanals
I8 Percentatge de missatges enviats en el termini establit
I9 Nombre mitjà de notícies publicades setmanalment
I10 Nombre mitjà de campanyes quadrimestralment
I11 Nombre mitjà de bàners publicats mensualment
I12 Nombre mitjà d’esdeveniments publicats setmanalment
I13 Índex de satisfacció amb el servei
I14 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini
establit
I1

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• A través del formulari Informa’ns-en tu!
• Participant en enquestes

DIRECCIONES Y HORARIO

Unitat de Comunicació

• Edif. Rectorat
• Edif. MUA
Campus Sant Vicent del Raspeig
Apt. Correus 99
E-03080 Alacant
Telèfon (+34) 965903477
http://web.ua.es/va/unidad-comunicacion/
gabipremsa@ua.es
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 18 h

