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Atendre les sol·licituds d’informació sobre aspectes universitaris i educatius. C1
Editar i difondre publicacions i un altre material informatiu sobre els estudis, accés i recursos oferits per la UA. C2
Elaborar llistes periòdiques i dossiers informatius: InfoUA,
InfoBeques, cursos d’estiu, etc. C3
Assegurar la participació de la UA en fires informatives de
temàtica educativa i juvenil organitzades per ajuntaments i
altres entitats. C4
Organitzar i desenvolupar, en col·laboració amb el Secretariat
d’Accés i Promoció, el Programa de Visites de Secundària.C5
Organitzar i desenvolupar, en col·laboració amb el Secretariat
d’Accés i Promoció, el Cicle de Conferències Col·loqui sobre els
Estudis de la UA i Eixides Professionals C6
Realitzar altres accions d’informació i orientació dirigides a
estudiants preuniversitaris i professorat de secundària, com
ara la Jornada per a Professorat de Batxillerat, InfoSelectivitat,
InfoMajors25anys, xarrades en IES i altres entitats... C7
Editar i actualitzar pàgines i recursos electrònics en web.C8
Editar les fitxes web de les titulacions de grau i màster
universitari, així com diversos apartats de les guies docents. C9
Monitoritzar els anuncis del tauler web Els teus anuncis. C10
Col·laborar en accions d’informació, orientació, acollida i
integració de nous alumnes a petició dels centres de la UA. C11
Gestionar el servei de centraleta telefònica de la UA. C12
Organitzar un servei d’atenció telefònica (SAT) específic durant els períodes d’accés i matrícula. C13

Respondre a les sol·licituds d’informació en el termini de 2
dies. I1
C2 Editar les publicacions amb una antelació de com a mínim
tres dies previs a la data de repartiment o d’enviament. I2
C3 Publicar les llistes d’activitats en el termini establit. I3
C4 Participar en totes les fires i esdeveniments de temàtica
educativa o juvenil que determine el vicerrectorat amb

competències. I4
C5 Desenvolupar integralment el programa de visites de
secundària. I5
C6 Desenvolupar integralment el Cicle de Conferències Col·loqui
sobre els Estudis de la UA i Eixides Professionals. I6
C7 Participar en les accions que se sol·liciten o s’organitzen. I7
C8 Publicar diàriament en l’Agenda d’Activitats de la UA tots els
esdeveniments i convocatòries d’interès per a la comunitat
universitària. I8
C9 Actualitzar els continguts de les fitxes web en el termini de 5
dies des de la seua comunicació. I9
C10 Supervisar i validar diàriament els anuncis registrats pels
usuaris en el tauló web Els teus anuncis. I10
C11 Atendre totes les peticions de col·laboració que realitzen els
centres de la UA per a col·laborar en accions d’informació,
orientació, acollida i integració de nous alumnes. I11
C12 Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de satisfacció amb el servei. I12
C13 Prestar el servei d’atenció telefònica de juny a
setembre,de d
 illuns a divendres en horari de 9 a 19.45 h
ininterrompudament. I13
C14 Respondre a les queixes i suggeriments rebuts en el termini
de 3 dies. I14
C1

*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 de consultes d’informació ateses en el termini
establit.
I2 Percentatge de publicacions editades en termini.
I3 Nombre de llistes publicades.
I4 Percentatge de fires i altres esdeveniments educatius en els
quals es participa anualment.
I5 Índex de satisfacció dels visitants.
I6 Desenvolupament del cicle de conferències.
I7 Nombre d’accions ateses o desenvolupades.
I8 Nombre de registres anuals incorporats.
I9 Percentatge d’actualitzacions realitzades en el termini establit.
I10 Percentatge d’anuncis supervisats en el termini establit.
I11 Percentatge de peticions ateses.
I12 Índex de satisfacció amb el servei.
I13 Compliment del període establit.
I14 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini
establit.
I1

I15

Tens dret a...
• Accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per
a la seua rectificació i cancel·lació.
• Comunicar les queixes i suggeriments que consideres oportú
realitzar.
• Que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitats a
tercers, llevat dels supòsits legalment establits.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora…
• Presentant presencialment, per telèfon o formulari, que podràs
trobar en la nostra web, els teus suggeriments o queixes sobre
el funcionament del servei, les teues necessitats informatives.
• Comunicant-nos recursos informatius, esdeveniments i
exemples de bones pràctiques.
• Participant en enquestes.

Oficina d’Informació a l’Alumnat
Aulari II - Edif. Nº 30 - Planta Baixa
Campus Sant Vicent del Raspeig
Apt. de correus 99
E-03080 Alacant

Telèfon: (+34) 965903456
Fax: (+34) 955903755
http://web.ua.es/va/oia/
informacio@ua.es
informacioUA
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 9 a 17 h
Divendres de 9 a 14 h
Altres horaris:
Estiu, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

