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1. OBJECTIU 

Establir l’oferta acadèmica de la UA als seus alumnes per a un curs 
acadèmic: plans, assignatures, grups, aules, i horaris. 
 

 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Tots els estudis oficials de primer i segon cicle, i de tercer cicle, i els estudis 
propis de la UA 

 

 

 

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Calendari acadèmic oficial: 2008-09 

Calendari d'accions relacionades amb el desenvolupament del curs 
acadèmic 

Norma sobre Assignatures optatives 

 

 

 

http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo04032008/punto_5_1_calendario_academico_2008_09_val.pdf
http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo30072008/punto_9_6_calendario_de_acciones_relacionadas_con_desarrollo_del_curso_academico_val.pdf
http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/acuerdos/actas_ua/acuerdo30072008/punto_9_6_calendario_de_acciones_relacionadas_con_desarrollo_del_curso_academico_val.pdf
http://www.ua.es/va/normativa/gestacad/assignatures/optatives.htm


UNIVERSITAT 
D’ALACANT 

Servei de Gestió 
Acadèmica 

DEFINICIÓ DE L’OFERTA 

ACADÈMICA ANUAL 

Codi: PC3.3 

Revisió: 0 

Data: 08/07/2009 

Pàgina 3 de 4 

 

 

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

4.1. Determinar l’oferta de plans.  

La gestora de la unitat de Coordinació Acadèmica i de Centres envia als 
centres l’oferta de plans del curs anterior (<<docencia_planes_2008.doc>>) 
per a que l’actualitzen amb les dades per al nou curs (extincions, noves 
implantaciones...) 

 

4.2. Determinar l’oferta d’assignatures.  

El responsable de Gestió Acadèmica del servei d’Informàtica envia al servei 
de Gestió Acadèmica un fitxer amb l’oferta d’assignatures del curs anterior 
(<<oferta_2008.xls>>). Les gestores de la unitat de Coordinació del servei 
de Gestió Acadèmica envia als centres la part corresponent a les seues 
assignatures per a que l’actualitzen amb les dades per al nou curs (vigència, 
oferta, automatrícula...) 

 

4.3. Càrrega de l’oferta d’assignatures en UXXI. 

Les gestores de la unitat de Coordinació Acadèmica i de Centres del servei 
de Gestió Acadèmica supervisen l’oferta d’assignatures elaborada pels 
centres: comproven que s’ajusta a la normativa, i l’envien al servei 
d’Informàtica, que carrega les dades en UXXI. 

 

4.4. Còpia de dades.  

La subdirectora de Coordinació Acadèmica i Estudis del servei de Gestió 
Acadèmica fa la còpia de les dades del curs anterior en les assignatures 
ofertades: activitats, grups, pla docent,..., mitjançant l’aplicació UXXI-AC, i 
ho comunica als centres i departaments. 

 

4.5. Actualització de les dades.  

Els gestors i gestores dels centres i els departaments actualitzen i 
completen les dades copiades, i assignen als grups els espais i els horaris. 

 

4.6. Supervisió i revisió de dades.  

Els gestors i gestores del servei de Gestió Acadèmica resolen les 
incidències i els dubtes que plantegen els centres i els departaments, i 
revisen les dades carregades per a comprovar que s’ajusten a les normes. 
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5. FORMATS ASSOCIATS 

1. Model de vigència de plans <<docencia_planes_2008.doc>> (per a 
actualització pels centres) 

2. Fitxer de determinació de l’oferta d’assignatures <<oferta_2008.xls>> 
3. Formulari de còpia d’exercici en UXXI-AC [FACA_MANEJE]. 
4. Formulari de manteniment de grups en UXXI-AC [FALU_MANGAC]. 
5. Formulari de manteniment de pla docent, espais i horaris en UXXI-AC 

[FACA_PLPGAC, ]. 
 

6. REGISTRES 

Identificació del registre 
Suport 
d’arxiu  

Responsable custòdia 
Temps de 

conservació 

docencia_planes_2008.doc electrònic 
Gestores de Coordinació 
Acadèmica i de Centres 

 

oferta_2008.xls electrònic 
Gestores de Coordinació 
Acadèmica i de Centres 

 

    

    

 


