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Servei de Gestió Acadèmica
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Universitat d’Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Apt. de correus 99 · E-03080 ALACANT
Fax: 965 90 99 13

Unitat de Suport a la Docència
Tel.: +34 965 90 93 45 · suportdocencia@ua.es

Unitat de Gestió d’Espais
Tel.: +34 965 90 34 61 · gestespais@ua.es
Unitat de Verificació d’Espais i Lloguers

Tel.: +34 965 90 99 06 · Verifica.espais@ua.es
Unitat de Coordinació Acadèmica i de Centres

Tel.: +34 965 90 34 00 – 2719
gestioacademica@ua.es

Unitat de Normativa i Planificació
Tel.: +34 965 90 34 00 – 2394

normaplanificacio@ua.es
Unitat de Plans d’Estudi i Expedient

Tel.: +34 965 90 38 90 · gestioacademica@ua.es

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores

Dimarts, de 15:00 a 17:00 hores

•	Temps	 mitjà	 de	 resolució	 de	 consultes	 i	
informes atesos en matèria de normativa.

•	Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’espais	 d’ús	
comú	ateses	en	el	termini	màxim	de	3	dies	
hàbils.

•	Temps	 mitjà	 de	 resposta	 a	 les	 sol·licituds	
d’espais d’ús comú.

•	Percentatge	 de	 sol·licituds	 de	 reparació	
d’equips audiovisuals ateses en un termini 
no superior a dos dies. 

•	Termini	mitjà	de	resolució	d’avaries	d’equips	
audiovisuals. 

•	Índex	 de	 satisfacció	 en	 les	 enquestes	
d’usuaris	i	usuàries

Drets dels usuaris i usuàries

•	Conèixer	 l’estat	 de	 la	 tramitació	 de	 les	
sol·licituds al Servei de Gestió Acadèmica i 
identificar la persona que els tramita.

•	Obtenir	una	resposta	per	escrit	als	 suggeri-
ments o peticions que facen al Servei.

•	Rebre	un	tracte	de	respecte	i	deferència	per	
part del personal del Servei.

Formes de col·laboració i participació

Pots	col·laborar	en	aquest	procés	de	millora:

•	Presentant	 les	 teues	queixes	 i	 suggeriments	
sobre el funcionament del nostre Servei per 
qualsevol	dels	mitjans	establits	en	la	UA.

•	Per	mitjà	de	la	participació	en	enquestes.	
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La nostra missió

La missió del Servei de Gestió Acadèmica 
és	 gestionar	 els	 processos	 administratius	
relacionats amb l’activitat acadèmica i els 
espais	 docents	 amb	 criteris	 d’eficàcia,	 efi-
ciència, professionalitat i responsabilitat 
social, en col·laboració amb les distintes 
unitats de la Universitat d’Alacant, per a 
facilitar el desenvolupament de la docència 
i el compliment de la normativa vigent

Serveis que es presten

Àrea de Coordinació Acadèmica i Estudis

 Col·laborar en l’organització i implantació 
de plans d’estudis.

 Millorar els procediments de gestió acadè-
mica	 de	 la	 UA	 per	 mitjà	 del	 desenvolupa-
ment i la implementació de noves aplica-
cions	informàtiques	en	col·laboració	amb	el	
Servei	d’Informàtica.	

	 Posar	 a	 disposició	 de	 la	 comunitat	 univer-
sitària,	 a	 través	 de	 l’aplicació	 informàtica	
Universitas XXI-AC (UXXI-AC) i Campus 
Virtual (CV) els estudis vigents per a cada 
curs acadèmic.

 Coordinar, informar i assessorar els centres 
i altres unitats administratives sobre els pro-
cessos d’introducció de dades d’UXXI-AC, 
així com la utilització i possibilitats d’aquest 
programa

 Coordinar amb els centres la Unitat 
Centralitzada en períodes vacacionals.

	 Gestionar	l’ús	d’aules	d’informàtica	d’accés	
lliure per a l’alumnat.

 Elaborar i mantenir actualitzat el manual de 
gestió acadèmica

 Atendre les consultes del personal respon-
sable de l’administració i de la docència en 
matèria de normativa acadèmica.

 Elaborar propostes d’adequació dels proce-
diments acadèmics a la legislació vigent.

 Fer un mínim de sis reunions anuals amb 
els centres per a coordinar els principals 
processos de gestió acadèmica.

	 Publicar	 els	 acords	 a	 què	 s’ha	 arribat	 en	
les reunions amb els centres en la web del 
Servei en un termini no superior a dos dies. 

 Desenvolupar les propostes d’elaboració 
o modificació de la normativa acadèmica 
en	 un	 termini	 màxim	 d’un	 mes	 des	 de	 ho	
sol·liciten les persones o els òrgans interes-
sats.

 Actualitzar la normativa acadèmica en la 
web del Servei una volta per setmana.

 Respondre a les peticions d’informes en 
matèria de normativa acadèmica en un ter-
mini	màxim	de	cinc	dies	hàbils.

 Respondre a les sol·licituds d’espais d’ús 
comú	en	un	termini	màxim	de	tres	dies	hàbils.

 Actualitzar les guies d’ús del material audio-
visual en el mes següent a la seua adquisició.

 Actualitzar en la web del Servei la informa-
ció sobre els recursos i característiques dels 
espais docents i del seu equipament audio-
visual.

 Respondre a les sol·licituds de reparació 
d’equips audiovisuals en un termini no 
superior a dos dies.

 Informar les consergeries afectades de la 
intervenció tècnica duta a terme en la repa-
ració d’equips audiovisuals en les 24 hores 
següents a la intervenció.

Indicadors per al seguiment

•	Percentatge	de	dubtes,	 consultes	 i	 incidèn-
cies ateses sobre la utilització i les possibili-
tats del programa UXXI-AC en un termini no 
superior a dos dies.

•	Nombre	de	reunions	anuals	amb	els	centres.
•	Percentatge	de	propostes	de	normativa	ela-

borades o modificades de les sol·licituds.
•	Percentatge	 de	 consultes	 i	 informes	 atesos	

en matèria de normativa acadèmica en el 
termini	de	5	dies	hàbils.

Àrea d’Espais Docents:

 Assignar els espais d’ús comú de la 
Universitat d’Alacant per a qualsevol activi-
tat acadèmica.

 Facilitar la utilització dels espais a les per-
sones responsables de l’organització de la 
docència.

	 Publicar	la	informació	definitiva	de	les	aules	
per	a	la	docència	i	els	exàmens	a	través	de	
l’aplicació	informàtica	UXXI-AC	i	CV.

 Informar de l’ocupació d’aules i altres espais 
per	mitjà	d’una	gestió	integrada	d’UXXI-AC	i	
CV.

 Assessorar els centres i altres unitats admi-
nistratives sobre la gestió d’espais en UXXI.

 Mantenir i resoldre les avaries de l’equipament 
audiovisual dels espais de gestió centralitzada.

	 Elaborar	i	posar	a	disposició	de	les	usuàries	i	
els usuaris guies d’ús sobre material audiovi-
sual i assessorar-los sobre la seua utilització. 

 Col·laborar amb el Servei de Selecció i 
Formació	en	la	formació	d’usuàries	i	usuaris	
de l’equipament audiovisual.

 Coordinar i assessorar les consergeries sobre 
els procediments d’utilització dels equips 
audiovisuals.

 Coordinar el manteniment i actualització de 
la	pàgina	web	de	consergeries.	

 Donar a conèixer els recursos i característi-
ques dels espais docents i dels seus equips 
audiovisuals	a	través	de	la	web	del	Servei.

 Gestionar les cessions dels espais d’ús comú 
de la Universitat d’Alacant per a la utilitza-
ció	per	usuàries	i	usuaris	externs.

 Actualitzar les dades dels espais en UXXI-AC.

Els nostres compromisos de qualitat

 Respondre als dubtes, consultes i incidèn-
cies sobre la utilització i les possibilitats del 
programa UXXI-AC en un termini no supe-
rior a dos dies.


