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• Percentatge de sol·licituds de reparació 
d'equips audiovisuals ateses en el termini de 
48 hores.

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

• Percentatge de consultes i incidències ateses 
sobre la utilització i les possibilitats del pro-
grama UXXI-AC en el termini de 48 hores.

• Termini mitjà de resolució de consultes i 
incidències sobre la utilització i les possibi-
litats del programa UXXI-AC.

• Nombre de propostes de normativa elabora-
des o modificades en el termini d'un mes en 
cada curs acadèmic.

• Percentatge de consultes i informes atesos 
en matèria de normativa acadèmica en el 
termini de 5 dies.

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

• Índex de satisfacció en les enquestes 
d'usuaris.  

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 en 
qualsevol dels mitjans establits en la UA.

• Mitjançant la participació en enquestes rea-
litzades per la Unitat Tècnica de Qualitat o 
pel mateix Servei de Gestió Acadèmica.
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L a  n o s t ra  m i s s i ó
La missió del Servei de Gestió Acadèmica és 
gestionar amb criteris d'eficàcia, eficiència 
i qualitat, l'activitat acadèmica i adminis-
trativa, en col·laboració amb les diferents 
unitats de la Universitat d'Alacant, per a 
facilitar el desenvolupament de la docència, 
la implantació de les noves tecnologies i el 
compliment de la normativa vigent.

Serveis que es presten
Serveis administratius per a facilitar el 
desenvolupament de la docència:

Facilitar als responsables de l'organització 
de la docència la utilització dels espais. 
Publicar la informació definitiva de les aules 
per a la docència i els exàmens.
Proporcionar els mitjans audiovisuals que 
requereix el professorat per a impartir la 
docència.
Editar guies d'ús i fer cursos de formació per 
a facilitar la utilització del material audio-
visual.
Assessorar en l'organització i implantació 
de plans d'estudis.
Posar a la disposició de la Comunitat 
Universitària, a través de l'aplicació informà-
tica Universitas XXI-AC (UXXI-AC) i Campus 
Virtual (CV), els plans d'estudis vigents per a 
cada curs acadèmic.
Coordinar i assessorar els processos 
d'introducció i actualització de dades en 
UXXI-AC, relatius a l'organització docent de 
cada curs acadèmic (activitats, professorat, 
assignació de crèdits, horaris…).
Elaborar propostes d'adequació de la nor-
mativa acadèmica a les noves necessitats 
docents.
Assessorar els centres i les altres unitats 
administratives sobre la utilització i possibi-
litats d'UXXI-AC.
Coordinar i assessorar els centres i les altres 
unitats administratives sobre els processos 
d'accés, expedients, acreditacions, matrícu-
la, gestió econòmica i actes.

Resoldre els dubtes, les consultes i les 
incidències sobre la utilització i les pos-
sibilitats del programa UXXI-AC en un 
termini inferior a 48 hores.
Elaborar, amb la participació de les per-
sones implicades, propostes d'elaboració 
o modificació de normativa acadèmica en 
un termini màxim d'1 mes, des de la seua 
sol·licitud.
Fer, almenys, 6 reunions anuals amb els 
centres per a coordinar els principals pro-
cessos de gestió acadèmica. 
Publicar els acords presos en les reunions 
amb els centres en la web del Servei en un 
termini màxim de 48 hores.
Mantenir actualitzada la informació sobre 
els recursos audiovisuals en la web del 
Servei.
Respondre les sol·licituds de reparació 
d'equips audiovisuals en un termini màxim 
de 48 hores i posteriorment informar de la 
intervenció tècnica realitzada i, si escau, 
de possibles solucions preventives que 
ajuden a evitar avaries.
Garantir la disponibilitat dels equips 
audiovisuals si l'usuari fa la reserva amb 
un termini d'antelació de 48 hores, a tra-
vés del Campus Virtual.
Assegurar que els alumnes puguen fer la 
gestió de determinats tràmits (certificats, 
suplement europeu del títol, títols...) a 
través del Campus Virtual.
Mantenir actualitzada la normativa acadè-
mica en la web del Servei.
Respondre les peticions d'informes en 
matèria de normativa acadèmica en un 
termini màxim de 5 dies.
Respondre les sol·licituds de lloguers en 
un termini màxim de 3 dies.

Indicadors per al seguiment

• Percentatge de sol·licituds d'aules ateses en 
el termini màxim de 3 dies.

• Termini mitjà de resolució de sol·licituds 
d'aules ateses.

Serveis administratius per a facilitar la 
implantació de les noves tecnologies:

Donar a conèixer els recursos i les caracte-
rístiques dels equips audiovisuals a través de 
la web del Servei.
Coordinar i assessorar les consergeries sobre 
els procediments d'utilització del material 
audiovisual.
Resoldre les avaries dels equips audiovi-
suals.
Facilitar la informació d'ocupació d'aules 
i altres espais amb una gestió integrada 
d'UXXI-AC i CV.
Assessorar els centres i les altres unitats 
administratives sobre la gestió d'espais en 
UXXI.
Millorar els procediments de gestió acadèmi-
ca, amb el desenvolupament i la implemen-
tació de noves aplicacions informàtiques, en 
col·laboració amb el Servei d'Informàtica.
Coordinar l'ús d'aules d'informàtica d'accés 
lliure per a l'alumnat.

Serveis administratius per a facilitar el com-
pliment de la normativa:

Posar a la disposició de la comunitat univer-
sitària la normativa acadèmica vigent.
Assessorar els responsables de l'administració 
i la docència en matèria de normativa aca-
dèmica.
Elaborar propostes d'adequació de la nor-
mativa interna a la nova legislació.

Altres serveis:
Gestionar els lloguers i les cessions dels 
espais de la Universitat d'Alacant per tal que 
els utilitzen usuaris externs.
Coordinar amb els centres la Unitat 
Centralitzada en períodes vacacionals.

Els nostres compromisos de qualitat
Respondre les sol·licituds d'aules en un 
termini màxim de 3 dies.
Mantenir actualitzades les guies d'ús 
necessàries per a utilitzar el material 
audiovisual.


