Manual d’ajuda

Proposta de Títol Propi
Consideracions prèvies
Abans de començar a emplenar el formulari de proposta de Programa d'Estudis Propis / Títols Propis, és molt
important tenir en compte que aquest formulari realitza moltes operacions de comprovació internes i una vegada ho
envie a ContinUA serà processat de forma automàtica, per açò ha d'assegurar-se que disposa de l'última versió
d'Acrobat Reader. Si no és així pot descarregar-la de la següent adreça web:
https://get.adobe.com/es/reader/
Si empra qualsevol altre editor de PDF és possible que el seu formulari no s'emplene de forma adequada i li siga
retornat posteriorment perquè realitze les modificacions oportunes.
Així mateix li recordem que gran part de les dades que va a introduir en el formulari hauran de posteriorment ser
exposats públicament pel que és convenient extremar la cura en la redacció dels camps.
Així mateix se li recorda que és obligatori emplenar tots els camps llevat que s'Indiqui expressament que es tracta
d'un camp opcional. El formulari li permetrà deixar els camps en blanc perquè puga gravar el seu treball de forma
parcial sense haver d'emplenar el formulari sencer en una sola sessió. Però, si no emplena els camps, li seran
requerits posteriorment amb la conseqüent dilatació temporal de l'aprovació de la proposta.

Usuaris de MAC: Si treballa amb ordinadors mac haurà de tenir en compte que no podrà emprar la vista prèvia per
a emplenar el formulari, serà obligatori que instal·le Acrobat Reader DC, pot emprar per a açò l'enllaç superior. Així
mateix, quan en el formulari s'Indiqui que pot emprar la tecla Control per a realitzar una selecció múltiple, en el mac
haurà d'emprar la tecla Command .
A continuació, anem a procedir a emplenar el formulari. Aquesta operació ha de realitzar-se per ordre doncs gran
part dels camps generen dependències amb altres camps posteriors.

1- Tipus de Proposta
En aquest primer apartat ha d'indicar el tipus de proposta que desitja realitzar. Bastarà amb que seleccione l'opció
corresponent: Un únic títol propi independent o un Programa d'Estudis Propis (PEP) que engloba un conjunt de
diversos títols (Màsters, Especialistes i/o Experts).

MOLT IMPORTANT: NO MODIFIQUE AQUESTA OPCIÓ UNA VEGADA HAJA EMPLENAT EL FORMULARI. En canviar la
selecció es generaran dinàmicament les pàgines corresponents a l'opció triada (afegint i/o eliminant determinades
pàgines), per la qual cosa si la modifica una vegada haja començat a emplenar el formulari perdrà gran part de les
dades introduïdes.
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2- Denominació del PEP
Si en el pas anterior ha triat un títol propi independent aquesta opció estarà deshabilitada, per la qual cosa podrà
saltar al següent pas.
En el cas que en el tipus de proposta haja triat un Programa d'Estudis Propis (PEP), haurà d'indicar el nom del PEP i
les dades del Director o Directora del PEP.

•

•

Nom del director o directora del PEP: ha d'indicar-se el nom del director/a de el PEP. Sempre que calga
introduir un nom el format és obligatòriament: Cognoms, Nom. Escriga sempre el nom complet, evite
emprar abreviatures o consignar únicament un dels dos cognoms.
Departament: seleccione a quin departament pertany el director o directora.
o Serà necessari presentar signada l'aprovació de participació del departament en el títol. Aquesta
fulla d'aprovació es generarà de forma automàtica en finalitzar d'emplenar el formulari.
o E-mail: Indiqui l'email (@ua.es) del director o directora.
o NIF / NIE: Indiqui el NIF del director o directora.

NOTA: El director del PEP estudis haurà de ser personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant amb el grau
de doctor, vinculació permanent i dedicació a temps complet.

3- Títols Inclosos
En aquest apartat haurà d'indicar els diferents títols que inclou la seua proposta, i les dades generals d'ells
(organitzador, modalitat, etc.). El formulari solament li permetrà emplenar les dades del nombre de títols que haja
triat en l'apartat 1 (Tipus de Proposta).
IMPORTANT: És obligatori introduir els títols ordenats per la seua durada, per açò, en primer lloc, haurà d'introduir
els títols de Màster (60-120 ECTS), després els Especialistes (30 ECTS) i en últim lloc els Experts (20 ECTS).
Finalment, haurà d'emplenar els camps referents a l'organització del títol o conjunt de títols:
•

•
•

Organitzador acadèmic: L'organitzador acadèmic és la unitat encarregada de proposar el títol propi o
conjunt de títols propis. Pot ser un departament, un institut de recerca o un centre (facultat o escola).
En qualsevol cas, serà necessari aportar l'aprovació signada corresponent (la pàgina corresponent es
generarà en finalitzar d'emplenar el formulari).
Rama de coneixement: Indiqui la branca de coneixement a la qual pertany el títol o conjunt de títols.
Modalitat: Indiqui la modalitat en la qual es van a impartir els títols. Tinga en compte que independentment
de la modalitat escollida, el professorat haurà de cobrir 10 hores de treball presencial per cada 1 ECTS de
durada. Les opcions disponibles són:
o Presencial: Tots els títols es realitzaran de forma presencial.
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o
o

o
o

o

Semi-presencial: Part dels títols es realitzaran de forma presencial (encara que solament siguen els
exàmens finals) i part on-line. Serà necessari indicar la plataforma on-line a utilitzar.
On-line (síncron): No hi ha presencialitat, però el curs s'ha de seguir amb un calendari i horari
definit. Exemple: classes magistrals en horaris concrets transmeses en temps real per video. Serà
necessari indicar la plataforma on-line a utilitzar.
On-line (asíncron): No hi ha presencialitat i el curs ho realitza l'alumnat en horari lliure a la seua
conveniència. Serà necessari indicar la plataforma on-line a utilitzar.
Plataforma on-line: Si ha seleccionat qualsevol modalitat que no siga la presencial, ha d'indicar la
plataforma que emprarà l'alumnat per a cursar els títols. Solament és possible emprar les
plataformes que indica el formulari. En atenció a la llei de protecció de dades personals, no és
possible utilitzar cap plataforma que els seus continguts no estiguen degudament controlats i
protegits pel servei d'informàtica de la universitat.
Institució Organitzadora Externa: Camp opcional. S'empra per a indicar un organitzador addicional a
l'acadèmic quan el títol s'organitza en conjunció amb una empresa o institució.
§ Per a poder emplenar aquest camp és obligatori disposar d'un conveni en el qual es
contemple la participació de l'empresa/institució en el títol. Posteriorment, en l'apartat
dedicat als convenis, s'haurà d'aportar aquesta informació.

4- Administració
En aquest apartat s'inclouen les dades referents a la gestió administrativa del títol.
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•
•
•
•

Nom Gestor: Introduïsca el nom del gestor administratiu del curs (Cognoms, Nom).
Telèfon: Indiqui el número de telèfon i/o extensió del gestor.
e-mail: Indiqui el correu electrònic empleat per a atendre les tasques administratives del títol.
Ubicació: l'adreça de la secretaria del títol. Tinga en compte que aquesta és la informació que veurà
l'alumnat en preguntar per la secretaria del títol.

•

Codi SIGUA: Indiqui el codi SIGUA de la ubicació anterior. Si la ubicació no pertany al campus de Sant Vicent i
no té codi SIGUA deixe aquest camp en blanc.
o

Pot cercar el codi sigua punxant l'enllaç que hi ha sobre el text: Cod. SIGUA

5- Aplicació Pressupostària
En aquest apartat s'inclouen les dades referents a l'aplicació pressupostària del títol.
•
•
•

Centre de despesa: Indiqui el centre, departament o institut al com està adscrit el centre de despesa.
Responsable: Indiqui el nom de la persona responsable del centre de despesa.
Codi del centre de despesa: Indiqui el codi del centre de despesa corresponent.

6- Convenis
En aquest apartat s'ha d'incloure la llista de convenis que són necessaris per a la realització del títol. Recorde que
qualsevol tipus de subvenció, l'ús d'instal·lacions alienes a la UA o la codirección del títol requereixen sempre d'un
conveni.

•
•

Convenis: Indiqui el nom de la institució o empresa amb la qual s'ha signat el conveni.
Arxiu: Adjunte l'arxiu del conveni en format digital. Preferiblement adjunte un fitxer PDF.
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NOTES:
•

•

Si el conveni es troba en procés de tramitació pot simplement indicar el nom de la institució o empresa i
aportar l'arxiu més endavant, però haurà d'adjuntar un escrit de compromís de la contraparte. No es podrà
aprovar l'estudi amb caràcter definitiu si no existeix el conveni signat.
Tot conveni haurà de tramitar-se d'acord amb el protocol d'actuació per a la tramitació de convenis:
o http://web.ua.es/es/gabinete-convenios/protocolo/protocolo-de-actuacionpara-la-tramitacion-deconvenios.html
o En el cas de no existir convenis, pot deixar tots els camps en blanc.

7- Subvencions i aportacions destinades al pagament de preus públics
En aquest apartat s'ha d'incloure la llista de subvencions o aportacions que s'empraran per a reduir el cost de la
matrícula del títol de cara a l'alumnat.
Important: En cap concepte s'admetrà l'ús de fons del pressupost ordinari de la UA com a subvenció (Article 14).

•
•

Nom de la institució o empresa: Indiqui el nom de la institució o empresa que aporta els diners de la
subvenció.
Import: Indiqui la quantitat de diners aportada.

NOTES:
•
•

Recorde que sempre que hi ha una subvenció ha d'haver-hi un conveni signat en el qual es reflectisca
l'import i la destinació dels diners. Aquest conveni ha d'incloure's en l'apartat corresponent als convenis.
En cas de no haver-hi subvencions pot deixar tots els camps en blanc.

8- Subvencions i aportacions NO destinades al pagament de preus públics
En aquest apartat s'ha d'incloure la llista de subvencions o aportacions les quals no es destinaran a reduir el cost de
la matrícula del títol.
Important: En cap concepte s'admetrà l'ús de fons del pressupost ordinari de la UA com a subvenció (Article 14).
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•
•

Nom de la institució o empresa: Indiqui el nom de la institució o empresa que aporta els diners de la
subvenció.
Import: Indiqui la quantitat de diners aportada.

NOTES:
•
•

Recorde que sempre que hi ha una subvenció ha d'haver-hi un conveni signat en el qual es reflectisca
l'import i la destinació dels diners. Aquest conveni ha d'incloure's en l'apartat corresponent als convenis.
En cas de no haver-hi subvencions pot deixar tots els camps en blanc.

9- Competències Generals
En aquest apartat haurà d'introduir les competències generals del títol o conjunt de títols (PEP). En el cas d'un PEP
les competències seran comunes a tots els títols, però no hauran d'emprar-se necessàriament totes en tots els títols
inclosos.
•

Competència: Indiqui la descripció de la competència. Tinga en compte que no ha d'introduir el nombre de
la competència, l'aplicació ho introduirà automàticament de forma correlativa.
Una vegada haja emplenat la descripció haurà de prémer el botó “Afegir Competència”, el qual afegirà la
competència a la llista de competències.

NOTA: Tinga en compte que les competències no són els objectius. Per açò, per a la descripció d'una competència ha
d'emprar verbs en infinitiu: Conèixer, Saber, Ser capaç de, Reconèixer, Comprendre, etc.

Modificació i/o esborrat de competències ja introduïdes:
Una vegada ha introduït les competències, si necessita modificar i/o esborrar una d'elles, haurà de fer clic amb el
ratolí sobre la competència corresponent en el llistat.

En fer clic sobre una competència apareixerà un menú amb dues opcions (en l'exemple de la figura superior s'ha
seleccionat la CG2).
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•
•
•

Si seleccionem l'opció “Esborrar competència seleccionada” aquesta competència s'eliminarà de la llista
renumerant-se les competències posteriors a ella.
Si seleccionem l'opció “Editar competència seleccionada” ens apareixerà una finestra en la qual podrem
modificar la descripció de la competència.
Si no desitja ni modificar ni esborrar la competència seleccionada, simplement faça clic amb el ratolí fóra de
l'àrea del llistat de competències.

IMPORTANT: Una vegada ha acabat de crear els plans d'estudis, sol ser habitual la realització de modificacions sobre
les competències. Qualsevol modificació que realitze sobre les competències es traslladarà de forma automàtica a
les assignatures que les continguin.

10- Competències Específiques
En aquest apartat haurà d'introduir les competències específiques del títol o conjunt de títols (PEP). En el cas d'un
PEP les competències seran comunes a tots els títols, però no hauran d'emprar-se necessàriament totes elles en tots
els títols inclosos.
•

Competència: Indiqui la descripció de la competència. Tinga en compte que no ha d'introduir el nombre de
la competència, l'aplicació ho introduirà automàticament de forma correlativa.
Una vegada haja emplenat la descripció haurà de prémer el botó “Afegir Competència”, el qual afegirà la
competència a la llista de competències.

NOTA: Tinga en compte que les competències no són els objectius. Per açò, per a la descripció d'una competència ha
d'emprar verbs en infinitiu: Conèixer, Saber, Ser capaç de, Reconèixer, Comprendre, etc.

Les instruccions per a modificar i/o esborrar competències específiques són idèntiques a les de les competències
generals. Pot consultar-les en l'apartat corresponent.
IMPORTANT: Una vegada ha acabat de crear els plans d'estudis, sol ser habitual la realització de modificacions sobre
les competències. Qualsevol modificació que realitze sobre les competències es traslladarà de forma automàtica a
les assignatures que les continguin.

11- Assignatures
És aquest apartat haurà d'introduir totes les assignatures del títol propi. En el cas d'estar introduint un PEP haurà
d'introduir les assignatures de tots els títols, més endavant ja se seleccionaran què assignatures pertanyen al pla
d'estudis de cada títol.
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De cada assignatura haurà d'introduir les següents dades:
•
•
•
•

•

•

Nom de l'assignatura: Indiqui el nom de l'assignatura.
ECTS: Indiqui la durada en crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 10 hores de classe presencials).
Idioma: Seleccione l'idioma en el qual s'impartirà l'assignatura.
Departaments: Seleccione els departaments responsables de l'assignatura. El primer departament (el situat
en la part superior) és obligatori i es considera el departament responsable de l'assignatura. El segon
departament (opcional, però molt recomanable emplenar) passarà a ser el departament responsable en cas
que el primer departament en algun moment donat sol·licite retirar la seua participació en l'assignatura. Per
exemple, per falta de professorat.
Semestre: Indiqui el semestre en el qual s'impartirà l'assignatura. Hi ha 6 opcions possibles:
o Assignatures quadrimestrals:
§ S1: Semestre 1 (1er quadrimestre del primer curs)
§ S2: Semestre 2 (2º quadrimestre del primer curs)
§ S3: Semestre 3 (1er quadrimestre del segon curs)
§ S4: Semestre 4 (2º quadrimestre del segon curs)
Assignatures Anuals:
o Anual (S1-2): Assignatura anual de primer curs (Semestres 1 i 2).
o Anual (S3-4): Assignatura anual de segon curs (Semestres 3 i 4).

Consideracions sobre els semestres:
•
•

•

Les assignatures que pertanguen als Títols d'Expert i Especialista únicament podran emprar les opcions
corresponents al primer curs (S1, S2 i Anual S1-2), ja que la durada del títol és inferior a un curs acadèmic.
Per al cas d'assignatures que pertanguen a un Títol de Màster de 60 ECTS, estaran en el mateix cas en ser la
durada 1 curs acadèmic. Ara bé, si el títol de màster té una durada entre 61 i 120 ECTS haurà de repartir-se
necessàriament els crèdits entre dos cursos acadèmics (emprant tots els semestres).
Competències: Seleccione les competències corresponents sobre el panell. Aquest panell admet la selecció
múltiple, per a açò haurà de seleccionar una per una les competències mantenint la tecla control premuda
(tecla command en els mac). Com pot comprovar, en l'exemple de la figura anterior s'han seleccionat les
competències CG1, CG2 i CE2.

Una vegada ha introduït totes les dades sobre una assignatura haurà de prémer el botó “Afegir” per a incloure-la al
llistat d'assignatures.
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Modificació i/o esborrat d'assignatures ja introduïdes:
Una vegada ha introduït les assignatures, si necessita modificar i/o esborrar una d'elles, haurà de fer clic amb el
ratolí sobre l'assignatura corresponent en el llistat.
En fer clic apareixerà un menú pop-up amb dues opcions: Modificació I Esborrat de l'assignatura seleccionada.

Si selecciona esborrar, l'assignatura desapareixerà del llistat, i es procedirà a renumerar les assignatures.
Si selecciona editar, totes les dades de l'assignatura es traslladaran al quadre superior, perquè procedisca a
modificar qualsevol dels camps. Una vegada realitzada la modificació haurà de prémer el botó
%u201CModificar%u201D.

MOLT IMPORTANT: Si una vegada introduïdes les assignatures modifica els llistats de competències (passos 9 i 10 ja
realitzats prèviament) haurà de modificar manualment les assignatures per a adequar les competències.

12- Mòduls
És aquest apartat haurà d'introduir tots els mòduls que puga contenir el seu títol propi. Un mòdul és un conjunt
d'assignatures (amb un mínim de 10 ECTS) que dóna lloc a una certificació independent. Un mateix mòdul pot
pertànyer a diverses titulacions dins d'un mateix PEP.
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Dades que ha d'introduir:
•
•
•

Nom del mòdul: Nom descriptiu del mòdul.
Títols als quals pertany: Seleccione els títols en els quals pot cursar-se aquest mòdul. Use la tecla control per
a selecció múltiple.
Assignatures incloses: Seleccione les assignatures que inclou aquest mòdul. Use la tecla control per a
selecció múltiple.

Una vegada seleccionats totes les dades, prema el botó “Afegir” per a incloure el mòdul al llistat de mòduls. Seguint
el mateix procediment que amb les assignatures, pot modificar i/o esborrar el mòdul prement sobre ell en el llistat.

13- Personal Docent UA
En aquest apartat s'inclouen les dades sobre el PDI de la UA que participa en el títol. Per a cada membre del PDI serà
necessari incloure a més del NIF, el nom, el departament al que pertany, la seua categoria i els crèdits ECTS que va a
impartir.
•
•
•
•

•

NIF/NIE: Indiqui el NIF o NIE.
Nom: Indiqui el nom complet (Cognoms, Nom).
Departament: Seleccione el departament al que pertany el professor o professora.
Categoria: Seleccione la categoria del professor o professora. Tinga's en compte que, hi ha tres tipus de
becaris que es consideren PDI: FPU, Juan de la Cierva i Ramón y Cajal. Qualsevol altre tipus de becari, tècnic
de recerca, col·laborador honorífic o PAS ha d'incloure's obligatòriament en l'apartat de personal extern.
ECTS: Indiqui la quantitat de crèdits ECTS que impartirà el professor o professora.
o El professorat no pot impartir més de 12 ECTS addicionals a la seua càrrega docent per curs
acadèmic (aquest màxim inclou tots els cursos i títols propis en els quals participe durant el curs). El
formulari deixarà consignar fins a aquest màxim, però posteriorment es comprovarà en CONTÍNUA
que no se supere el màxim incloent la resta de possibles cursos i títols.

Entre tot el professorat ha d'impartir-se la totalitat dels ECTS del curs, per açò al final de la pàgina trobarà unes
caselles on s'indica la suma de tots els crèdits ECTS del PDI i el percentatge que aquest nombre suposa sobre el total
de crèdits introduïts per a personal. Aquestes mateixes dades es reflecteixen incloent el Personal Docent extern.
Finalment, es pot veure en roig la diferència en crèdits ECTS entre els crèdits introduïts en assignatures i els crèdits
introduïts en el personal docent. Aquest valor ha d'estar a 0 una vegada s'ha introduït tot el personal.
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A manera d'exemple, les dades incloses en la figura superior Indiquin:
•
•
•

S'han introduït 3 crèdits ECTS en personal UA, la qual cosa suposa un 75% dels crèdits de personal.
S'han introduït 4 crèdits ECTS en personal docent (UA + Externs), la qual cosa suposa el 100% dels crèdits de
personal.
Falten per introduir 18 crèdits ECTS en personal per a poder impartir totes les assignatures.
o Si aquest valor fóra negatiu indicaria que sobrarien crèdits de professorat.

NOTES:
•
•

Tal com reflecteix la normativa, ha d'haver-hi un mínim del 20% de personal docent UA per a poder impartir
un títol propi.
En el cas dels estudis propis de Màster, almenys un 20% de les hores lectives haurà de ser responsabilitat de
professorat amb el grau de Doctor.

14- Personal Docent Extern
En aquest apartat s'inclouen les dades sobre el PDI de la UA que participa en el títol. Per a cada membre del PDI serà
necessari incloure a més del NIF, el nom, el departament al que pertany, la seua categoria i els crèdits ECTS que va a
impartir.
•
•
•

•

NIF/NIE: Indiqui el NIF o NIE.
Nom: Indiqui el nom complet (Cognoms, Nom).
ECTS: Indiqui la quantitat de crèdits ECTS que impartirà el professor o professora.
o El professorat extern no pot impartir més de 12 ECTS per curs acadèmic (aquest màxim inclou tots
els cursos i títols propis en els quals participa durant el curs). El formulari deixarà consignar fins a
aquest màxim, però posteriorment es comprovarà en CONTÍNUA que no se superi el màxim incloent
la resta de possibles cursos i títols.
o Categoria: Indiqui la categoria professional del professor o professora. Intenti ser breu en emplenar
aquest camp.
o Procedència: Indiqui l'empresa o institució a la qual pertany el professor o professora. Intenti ser
breu en emplenar aquest camp.
§ Casos particulars i com reflectir-los: En cas de ser autònom, Indiqui's
%u201CAutònom%u201D, i en cas de ser PAS de la UA n'hi ha prou amb indicar:
%u201CPAS%u201D.
Mèrits: És aquest camp ha d'introduir un Breu Currículum del professor o professora reflectint els mèrits
rellevants per a impartir classe en el títol.
o Eviti introduir qualsevol dada de caràcter personal en aquest camp. (Adreça, telèfon, etc%u2026) Si
ho fa, li serà retornat el formulari per a la seua rectificació. Tota la informació ací consignada serà
exposada en el període d'exposició pública, la qual cosa entra en conflicte amb l'aplicació de la llei
de protecció de dades de caràcter personal.

NOTA: Tal com reflecteix la normativa, ha d'haver-hi un mínim del 20% de personal docent UA per a poder impartir
un títol propi, la qual cosa implica que el personal extern no podrà superar el 80% dels crèdits a impartir.

P1 - Manual de ayuda

11

Manual d’ajuda
La introducció, modificació i/o esborrat del professorat extern segueix el mateix procediment que el del professorat
UA (consulti l'apartat previ si necessita més informació).

Entre tot el professorat ha d'impartir-se la totalitat dels ECTS del títol, per açò al final de la pàgina trobarà unes
caselles on s'indica la suma de tots els crèdits ECTS del personal extern i el percentatge que aquest nombre suposa
sobre el total de crèdits introduïts per a personal. Aquestes mateixes dades es reflecteixen incloent el Personal
Docent UA.
Finalment, es pot veure en roig la diferència en crèdits ECTS entre els crèdits introduïts en assignatures i els crèdits
introduïts en el personal docent. Aquest valor ha d'estar a 0 una vegada s'ha introduït tot el personal.

A manera d'exemple, les dades incloses en la figura superior Indiquin:
•
•
•

S'ha introduït 1 crèdits ECTS en personal extern, la qual cosa suposa un 25% dels crèdits de personal.
S'han introduït 4 crèdits ECTS en personal docent (UA + Externs), la qual cosa suposa el 100% dels crèdits de
personal.
Falten per introduir 18 crèdits ECTS en personal per a poder impartir totes les assignatures.
o Si aquest valor fóra negatiu indicaria que sobrarien crèdits de professorat.
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Introducció de les Dades d'un Títol
Els apartats del 15 al 27 hauran de ser emplenats de forma independent per a cadascun dels títols propis proposats.
Si ha presentat una proposta d'un títol propi independent solament els haurà d'emplenar una vegada, si per contra
ha proposat un PEP amb 6 títols propis, haurà d'emplenar els apartats 6 vegades. L'única excepció és la pàgina
corresponent al pressupost, aquest solament s'ha d'emplenar per al primer dels títols (el de major durada).
Totes les pàgines que contenen aquests apartats s'hauran generat de forma automàtica en seleccionar el Tipus de
Proposta en l'apartat 1. Per a facilitar la introducció de dades, en la part superior de cada pàgina apareixerà una
capçalera indicant a quin títol pertanyen les dades a introduir.

15- Direcció Acadèmica
En aquest apartat ha d'introduir les dades referents a l'adreça acadèmica del títol. En concret les dades del director
d'estudis, coordinador d'estudis i codirector d'estudis.
Equip directiu:
•

Director: És la persona responsable del títol.
o

Important: En el cas de presentar un títol propi independent (no un PEP), haurà de ser personal
docent i investigador de la Universitat d'Alacant amb el grau de doctor, vinculació permanent i
dedicació a temps complet. Aquest requisit ho ha de complir també el director d'un PEP.

•

Coordinador: és una figura opcional. Se sol emprar en títols amb gran càrrega de treball, el qual actuarà com
a suport a les seues tasques d'adreça, supervisió i control.

•

Codirector: és una figura opcional. S'empra quan el títol es proposa en col·laboració amb alguna empresa o
institució. El codirector serà el responsable i persona de contacte de l'empresa o institució.
o

Per a poder utilitzar aquesta figura serà necessari disposar d'un conveni amb l'empresa i/o institució
i que aquest conveni contempli expressament aquesta figura.
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16- Preinscripció
En aquest apartat ha d'introduir les dades de preinscripció del títol.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre mínim d'estudiants: Indiqui com és el nombre mínim d'estudiants necessaris perquè es puga
impartir el títol. Tinga en compte que el valor més xicotet possible és 10.
Nombre màxim d'estudiants: Indiqui com és el nombre màxim d'estudiants que es poden admetre.
Data d'inici de la preinscripció: Indiqui la data d'inici de la preinscripció. Ha de ser necessàriament anterior a
l'inici del títol.
Data de finalització de la preinscripció: Indiqui la data de finalització de la preinscripció. Aquesta data no
podrà sobrepassar el dia de començament del títol.
Data d'inici de la matrícula: Indiqui la data d'inici de la matriculació. Ha de ser simultània o posterior a l'inici
de la preinscripció.
Data de finalització de la matricula: Indiqui la data de finalització de la matriculació. En general aquesta data
no podrà sobrepassar el dia de començament del títol. No obstant açò, possible realitzar la matrícula durant
els primers dies del títol.
Data d'inici del curs: Indiqui la data d'inici del curs.
Data de finalització del curs: Indiqui la data de finalització del curs.
Horari: Indiqui l'horari del curs. Aquest camp és un text lliure, intente reflectir l'horari de la forma mes
senzilla possible.
Lloc d'Impartició: Indiqui el lloc en el qual s'impartirà el curs. Si coneix per endavant l'aula la pot indicar, si
no, n'hi ha prou amb indicar el campus o seu on s'impartirà el títol.
Web Info Castellà: Indiqui l'adreça de la pàgina web que conté informació (en castellà) sobre el títol.
Web Info Valencià: Indiqui l'adreça de la pàgina web que conté informació (en valencià) sobre el curs.
e-mail de Contacte: Adreça d'email que es publicarà al costat de les dades del títol en la web. S'emprarà per
a respondre a qualsevol qüestió que plantege l'alumnat sobre el títol.
e-mails autoritzats per al programa de pre-inscripció: Indiqui les adreces d'e-mail de totes aquelles
persones que desitge que puguen treballar amb el programa de pre-inscripció (PreinsUA), separe unes
d'altres mitjançant comes. Recorde que únicament s'admeten adreces del domini @ua.es. En general, el
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més comú és incloure a més de les adreces de correu necessàries, l'adreça del gestor administratiu, així
aquest últim podrà controlar la situació de la matrícula.

17- Preus públics
En aquest apartat ha d'introduir les dades relatives als preus dels crèdits ECTS, i per tant el cost de la matrícula del
títol. Per defecte el preu del títol és la tarifa general, encara que pot consignar preus inferiors que vagen dirigits a
col·lectius concrets.

Aspectes a tenir en compte:
•
•
•
•

En el cas que el pla d'estudis preveja una matrícula modular, el preu públic per crèdit dels mòduls ha de ser
un 15% més elevat que el preu públic per crèdit de la matrícula global del pla d'estudis.
No hi ha distinció en l'aplicació dels preus públics en funció de la modalitat d'ensenyaments (presencial,
semipresencial o on-line).
Qualsevol preu públic que plantege diferent a l'ordinari, ja siga per a introduir descomptes o compensacions
de qualsevol tipus, mai podrà estar per sota de l'import mínim fixat com a preu públic.
IMPORTANT: A més de les taxes acadèmiques, l'alumnat haurà de satisfer les taxes administratives que es
fixen i aproven pels òrgans col·legiats corresponents (obertura d'expedient, expedició de documents
identificatius, certificacions acadèmiques, expedició del títol, etc.).

18- Estructura del Pla d'Estudis
En aquest apartat ha d'introduir el pla d'estudis del títol. Ha d'indicar:
•

Nombre de crèdits optatius a cursar: Indiqui quants crèdits optatius haurà de cursar un estudiant per a
finalitzar el pla d'estudis. Si el pla no té optatives, Indiqui 0.

A continuació, haurà de seleccionar una assignatura del desplegable, indicar el tipus d'assignatura parell aquest pla
(obligatòria, optativa, pràctiques externes o treball final) i afegir l'assignatura al pla prement el botó “Afegir”. Fent
clic sobra una assignatura del llistat podrà eliminar-la del pla.
Els crèdits totals del pla es reflecteixen en el requadre: ECTS Pla, desglossats en ECTS obligatoris / ECTS optatius.
Recorde que depenent del tipus de títol haurà d'introduir més o menys assignatures:
•
•
•

Títol d'Expert: Obligatori 20 ECTS.
Títol d'Especialista: Obligatori 30 ECTS.
Títol de Màster: Pot variar entre 60 i 120 ECTS.
o Si el màster té més de 60 crèdits, ha d'impartir-se distribuït en dos anys acadèmics.
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19- Objectius
En aquest camp han d'incloure's els objectius que es pretén que aconseguisca l'alumnat en realitzar el títol. Li
recordem que únicament han de consignar-se els objectius a aconseguir, no són els “arguments de venda” del títol.

20- Dirigit a
En aquest camp d'escriptura lliure ha d'incloure's una relació dels col·lectius als quals pot ser d'utilitat la realització
del títol.

21- Criteris d'Admissió
En aquest camp d'escriptura lliure han d'incloure's els criteris objectius d'admissió. El criteri més habitual és el de
“Per ordre d'inscripció”.

22- Sistemes d'Avaluació
En aquest camp han d'incloure's els sistemes que s'empraran per a avaluar la consecució dels del títol per part de
l'alumnat. Recorde que l'assistència no pot ser un criteri d'avaluació, però sí es pot indicar com a requisit per a ser
avaluat.

23- Beques
En aquest apartat cal indicar la quantitat de beques que es concedeixen, i els criteris objectius empleats per a la seua
concessió.
•
•

Nombre de beques que es concedeixen: Indiqui la quantitat de beques que es concedeixen (0 si no hi ha
cap).
Criteris de concessió: En aquest camp han d'indicar-se els criteris objectius de concessió de les beques. En
cas de no existir beques pot deixar-se en blanc.

24- Previsió d'infraestructura
En aquest camp d'escriptura lliure han d'indicar-se les instal·lacions necessàries per a realitzar el títol. Si les
instal·lacions pertanyen a la UA bastarà amb indicar-les, exemples: Aula de Teoria, Laboratori d'Ordinador, etc...
Si les instal·lacions requerides són alienes a la Universitat d'Alacant serà necessari disposar d'un conveni de
col·laboració amb l'entitat col·laboradora. En aquest cas s'indicarà què instal·lacions s'empraran i on es troben. A
més d'incloure el conveni en l'apartat corresponent a convenis.
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25- Calendari de Pagaments de les Taxes de Matrícula
En aquest apartat ha d'indicar el calendari de pagaments de les taxes de matrícula. El pagament de la matrícula es
pot realitzar en un únic pagament, o fraccionar fins a un màxim de 4 terminis. No obstant açò, quan el títol
s'imparteix en un únic quadrimestre (cas habitual dels Títols d'Expert i Especialista) el nombre de terminis se sol
limitar a dos.

De cadascun dels terminis haurà d'indicar:
•
•

Import: Percentatge del total a pagar en aqueix termini.
Data en la qual es realitzarà el cobrament: Indicar Mes i Any.

Recordi que la suma dels percentatges de tots els terminis ha de ser del 100%.
També cap la possibilitat de sol·licitar la domiciliació dels rebuts dels terminis 2, 3 i 4. La qual cosa s'indicarà
mitjançant el desplegable corresponent.

26- Mecanisme de Reconeixement de Crèdits de Planes Extingits
En aquest apartat ha d'indicar el mecanisme de reconeixement de crèdits de plans extingits.
Aspectes a tenir en compte:
•

•

El preu per reconeixement de crèdits per assignatures o títols propis anteriors serà del 75% del preu per
crèdit establit. En el cas que l'estudiant haja cursat edicions anteriors de qualsevol títol propi, i el títol propi
no haja patit modificacions estructurals des de llavors, es podran reconèixer els crèdits sense cost.
El reconeixement requerirà del corresponent informe preceptiu de l'adreça de l'estudi i la posterior
aprovació per la Comissió amb competències en ensenyaments propis.

27- Pressupost
En aquest apartat s'ha d'incloure el pressupost del títol de major durada. La primera parteix Ingressos ja s'ha d'haver
emplenat de forma automàtica, per la qual cosa procedirem a emplenar la segona parteix Despeses.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Cànon: El cànon correspon a un 15% dels ingressos per preus públics (Article 17). Aquest camp s'emplena de
forma automàtica, per la qual cosa no serà necessari consignar-ho.
Adreça i Coordinació: Indiqui l'import destinat a l'adreça i/o coordinació del curs. Amb un màxim del 15%
del total del pressupost.
Professorat: Indiqui les despeses en personal.
Viatges, Allotjament i Dietes: Indiqui l'import destinat a viatges, allotjament i dietes.
Difusió i promoció: Indiqui l'import destinat a la promoció del curs.
Gestió específica: Indiqui l'import destinat a pagar a la gestió administrativa del curs.
Material inventariable: Indiqui l'import destinat a pagar material inventariable.
Despeses derivades de l'ús d'instal·lacions: Indiqui l'import de l'ús de les instal·lacions. En el cas de les
instal·lacions comunes de la UA no és necessari repercutir una despesa extra, ja està cobert pel cànon, ara
bé, si s'empren instal·lacions especials (ej: piscina) o externes a la UA si serà necessari.
Material per a l'alumnat: Indiqui l'import destinat a pagar el material que es lliura a l'alumnat.
Import destinat a beques: Indiqui quina quantitat de l'import rebut pels preus públics es destina a sufragar
beques. Tinga en compte que les beques han d'haver-se afegit prèviament en l'apartat corresponent a
beques.
Altres despeses: Indiqui la quantitat reservada per a altres despeses (màxim 5% del pressupost).

En la següent figura té un exemple de com pot quedar un pressupost ja emplenat, tinga's en compte que és
solament a manera d'exemple, les quantitats que haja de reflectir la seua proposta probablement seran
completament diferents.

P1 - Manual de ayuda

18

Manual d’ajuda
Com pot comprovar al final del pressupost hi ha una casella “Diferencia” en color roig. Aquesta casella ha de reflectir
el valor 0. El valor 0 indica que el pressupost pot estar bé, si indica qualsevol altre valor és erroni o està a mitjà
emplenar.

28- Fulles d'aprovació
Una vegada arribats a aquest punt ha acabat d'emplenar totes les dades referents a la proposta i és necessari
generar la fulla d'aprovació de la proposta i les fulles d'aprovació de tots els departaments implicats en el títol o PEP.
En prémer el botó “Generar Fulles d'Aprovació” s'afegirà al final del document una fulla per cadascun dels
departaments implicats, les quals haurà d'emplenar i traslladar per a la seua signatura al responsable de la unitat
corresponent.

Les dades que ha d'emplenar en cada fulla són:
•
•
•

Impartició de la docència durant: Indiqui la durada de l'aprovació: 1 o 3 cursos.
Cognoms i Nom del responsable corresponent (director/a o secretari/a de el departament).
Data de la signatura: Indiqui la data en la qual se signa l'autorització.

Una vegada emplenades, falta adjuntar totes les fulles d'aprovació necessàries que haurà hagut d'imprimir, signar
(pel responsable corresponent) i escanejar. Per a adjuntar-les n'hi ha prou amb prémer el botó “Adjuntar”, si
necessita adjuntar diversos documents utilitze aquest botó tantes vegades com siga necessari.

29- Comprovació
Una vegada s'ha acabat d'emplenar el formulari, abans de procedir a enviar el formulari per a la seua tramitació és
necessari realitzar la comprovació o validació automàtica del mateix.
En prémer el botó %u201CComprovar Formulari%u201D el propi acrobat comprovarà de forma automàtica si s'ha
comès algun error o omissió en emplenar el formulari. De qualsevol error oposat apareixerà un missatge en el
quadre de comprovació perquè puga procedir a la seua esmena. Una vegada haja acabat de realitzar tots els canvis
pot tornar a prémer el botó per a realitzar una altra vegada la revisió, aquest procediment ho pot repetir tantes
vegades com siga necessari.
Quan ja no es detecten errors (els avisos no són errors, són solament advertiments), pot procedir a tramitar la
proposta del curs.
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El botó “Netejar” es pot utilitzar per a netejar els comentaris, no esborrarà cap dada del seu formulari.

Important: El que la comprovació automàtica no detecte errors no implica que el títol es vaja a aprovar de forma
automàtica. Una vegada arribe el formulari a CONTÍNUA es realitzarà una comprovació molt més exhaustiva i
qualsevol deficiència oposada li serà notificada per a la seua esmena.
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