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PRESENTACIÓ  
 
 
 
L'adaptació de les titulacions a l'Espai 
Europeu d'Educació Superior va portar 
amb si en 2013 la creació del Centre de 
Formació Contínua de la Universitat 
d'Alacant (ContinUA), atribuint-li 
l'organització, gestió acadèmica i 
administrativa dels ensenyaments 
propis, així com la gestió 
administrativa dels màsters oficials. 
 
 
 

La creació del centre suposa una 
aposta decidida per part de la 
Universitat a la formació permanent, 
impulsant la creació de títols propis i 
cursos d'especialització de qualitat i 
que responguen a les demandes de la 
societat. El treball en aquests quatre 
anys ha sigut molt intens, aconseguint 
coordinar una oferta que té cada 
vegada més demanda i d'alt valor 
afegit. La memòria d'activitats del curs 
acadèmic 2016/2017 que ací es 
presenta, és una bona mostra de tot 
aquest treball. 
 
Des d'ací volguera felicitar a tot el 
personal que treballa o ha treballat en 
aquest període en ContinUA per 
l'excel·lent i dedicat treball realitzat en 
la gestió d'aquests estudis. Aquesta 
felicitació ha de fer-se extensiva també 
a tot el professorat tant intern com a 
extern que ha participat en la direcció, 
coordinació i docència dels títols per la 
seua aposta per impartir un 
ensenyament de qualitat, impulsant la 
projecció i rellevància d'aquests 
ensenyaments. 
 
 

Enrique Herrero Rodríguez 
Vicerector d’ Estudis i Formació 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  5 

 
 Volguera començar ressaltant la 
importància de l'aprenentatge al llarg 
de la vida. Tal com deia el brillant i 
talentós físic Albert Einstein “El 
creixement intel·lectual hauria de 
començar en el naixement i cessar 
solament en la mort”. 
 
En aquest sentit el Centre de Formació 
Contínua de la Universitat d'Alacant 
(ContinUA), es dedica prioritàriament 
a gestionar i configurar una oferta 
formativa de qualitat, permanentment 
renovada i ampliada, que arreplegue 
una gran diversitat de temàtiques 
complementàries a la formació dels 
estudiants. Aquest pla de treball queda 
reflectit en la present memòria, en la 
qual es constata que, durant el curs 
2016/17 el catàleg de Títols Propis es va 
incrementar en un 35%, arribant-se a 
oferir, de manera simultània, un total 
de 464 cursos de especialització i 
activitats acadèmiques orientades a la 
formació. 

 
ContinUA ha de ser a més un impuls 
permanent i catalitzador de la 
cooperació entre la Universitat i la 
societat, per la qual cosa durant el curs 
2016/17 s'han realitzat esforços en 
aquesta direcció, arribant-se a signar 
convenis en un 25% dels títols propis 
oferits, fonamentalment amb 
empreses i altres universitats. 
 
En aquesta memòria queda reflectida 
la ingent quantitat de treball de 
coordinació d'estudis de postgrau, 
tant oficials com a propis, que es 
realitza des de ContinUA en 
col·laboració amb les diferents unitats 
acadèmiques i el professorat, els qui 
són protagonistes de l'organització 
institucional dels ensenyaments. El 
suport a altres unitats organitzatives, 
la promoció dels ensenyaments propis, 
així com la pertinença a diferents 
comissions d'estudis, i l'assistència a 
totes aquelles trobades organitzades 
per diferents xarxes universitàries 
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d'estudis de postgrau i educació 
permanent, completen l'activitat del 
Centre. 
La realització de la memòria 
d'activitats del Centre, suposa una 
clara aposta per la transparència, atès 
que el present document representa 
una rendició de comptes a la pròpia 
Universitat d'Alacant i a tota la 
societat, per açò es farà pública i serà 

possible consultar-la en la web de 
ContinUA. 
 
Acabe aquestes línies agraint la 
col·laboració i el treball de tots aquells 
agents implicats en la formació 
contínua de la Universitat d'Alacant, 
els qui col·laboren, any rere any, en la 
millora del nostre servei. 

 
 

Mariela Lázara Álvarez López 
Directora del Centre de Formació Contínua UA 

  

 “El creixement intel·lectual hauria de començar en el naixement  
i cessar solament en la mort”  

Albert Einstein 
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Antecedents Històrics 
 
Amb data 29 de juliol de 1999, la Junta 
de Govern de la Universitat d'Alacant 
en sessió ordinària va aprovar per 
unanimitat el document de 
reestructuració de l'organització 
administrativa dels estudis de tercer 
cicle i dels títols propis de postgrau i 
especialització de la Universitat 
d'Alacant. Aquest acord va suposar la 
constitució del Centre d'Estudis de 
Doctorat i Postgrau (CEDIP), que va 
venir a assumir les competències 
administratives pròpies per a donar 
cobertura als Estudis de Tercer Cicle i 
als Títols Propis de Postgrau i 
Especialització. 
 
La aprobació del Reial Decret 99/2011, 
de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, ha 
vingut a suposar el desenvolupament 
del tercer cicle dels ensenyaments 
universitaris dins de la construcció de 
l'Espai Europeu d'Educació Superior. 
 
La constitució de l'Escola de Doctorat, 
va suposar implícitament l'assumpció 
per aquest centre de part de les 
competències que fins llavors eren 
exercides pel CEDIP. 
 
Per tots els antecedents manifestats, 
la Universitat d'Alacant es va veure en 
la necessitat d'adaptar l'estructura 

organitzativa, competencial i de 
denominació del CEDIP, transformant 
aquesta unitat en el Centre de 
Formació Contínua de la Universitat 
d'Alacant (ContinUA), amb 
competències en matèria 
d'organització, gestió acadèmica i 
administrativa dels Títols propis, 
formació contínua i cursos 
d'especialització, així com qualsevol 
altra que li poguera ser atribuïda per la 
Universitat d'Alacant en les seues 
normes i reglaments, tal com va 
aprovar el Consell de Gobern el 26 de 
novembre de 2013. 
 
Per la seua banda, la Normativa sobre 
títols oficials de Màster universitari de 
la UA establix, en el seu artícle 12.4, que 
l'Escola de Postgrau i Formació 
Contínua de la UA podrà ser 
responsable, i per tant tenir adscrites, 
titulacions de màsters universitaris. 
 
Amb aquest esperit, la Universitat 
d'Alacant va proposar l'engegada del 
Centre de Formació Contínua 
(ContinUA), com a unitat que 
coordinara l'oferta d'estudis de 
postgrau, tant oficials com a propis, i 
de formació al llarg de tota la vida, 
fent-la accessible a la comunitat 
universitària en particular, i al seu 
entorn social en general.
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UBICACIÓ 
 
El Centre de Formació Contínua està situat en l'edifici Germà Bernàcer del campus de 
Sant Vicent. Compta amb 106,8 m2 de superfície destinats a l'oficina de Direcció i la 
Secretaria Administrativa, en els quals es duu a terme a la coordinació, centralització 
i gestió de l'oferta formativa d'estudis de postgrau i formació contínua i en la 
Universitat d'Alacant.  
 
El funcionament del centre ve regulat per el Reglament del Centre de Formació 
Contínua (ContinUA), aprovat pel Consell de Govern de la UA el 23 de novembre de 
2013. 
  

Germà 
Bernàcer 
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ACTIVITATS DEL CENTRE 
 
 
 
 
 
 
 

! 
Màsters 

58 
 

 

" 
Alumnat 

1782 

 
ContinUA assumeix com a competències pròpies, referent a l'obtenció de títols 
oficials de màster universitari, la coordinació de: els aspectes comuns dels 
ensenyaments conduents a aquests títols, així com la del procediment de verificació 
i modificació, seguiment i renovació de l'acreditació dels títols de Màster oficials. 
També s'ocupa d'aquells màsters oficials que, no trobant-se adscrits a cap Centre, per 
raons estratègiques així es determine pel Consell de Govern de la Universitat 
d'Alacant. 
 
La tasca d'impulsar l'oferta dels estudis de postgrau de la Universitat d'Alacant, és 
una tasca més del Centre, a més de la promoció de quantes activitats satisfacen les 
finalitats estatutàries de la Universitat en matèria d'ensenyaments de postgrau, 
col·laborant i facilitant per a açò la subscripció de convenis i acords amb altres 
universitats i institucions públiques i privades. 
 
Una altra de les competències del Centre, és la difusió dels estudis de postgrau oferits 
per la Universitat d'Alacant, amb l'objectiu d'impulsar la captació i mobilitat 
d'estudiants i professors, així com la internacionalització dels Màsters universitaris. 
 
La Universitat d'Alacant compta amb una oferta formativa composta per 58 Màsters 
oficials, que abasta totes les branques de coneixement i s'adscriu als set centres 
existents en la UA.  
 
En el Annexo es pot consultar el llistat de Màsters Universitaris de la UA per al curs 
2016/17. 
 
La distribució de l'oferta de Màsters Universitaris per al curs 2016/17, per branca de 
coneixement, queda reflectida en el gràfic següent: 

Màsters Universitaris 
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Durant el curs 2016/17 va començar la tramitació de 5 nous projectes de Màsters 
Universitaris, reflectits en el següent llistat: 

Ø Ciberseguritat 
Ø Comunicació Digital 
Ø Innovació Social y Dinàmiques de Canvi 
Ø Restauració i Conservació de la Biodiversitat 
Ø Turisme Cultural 

 
D'altra banda, es presenta a la verificació per part de l'ANECA de 2 noves propostes 
de Màster Universitari:  

Ø Ciberseguritat 
Ø Innovació Social i Dinàmiques de Canvi 

 
En el curs 2016/17 es va obtenir la verificació positiva de l'ANECA per a implantar 2 
nous títols en el curs 2018/19: 

Ø Direcció i Planificació del Turisme 
Ø Història del Món Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a 

l'Edat Mitjana   
 

També es va gestionar la modificació de 7 màsters: 
Ø Advocacia 
Ø Automàtica i Robòtica 
Ø Desenvolupament d’Aplicacions i Serveis Web 
Ø Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
Ø Enginyeria dels Materials, Aigua i Terrè 
Ø Enginyeria Geològica 
Ø Enginyeria Química 

 
 
 
 

ARTS I 
HUMANITATS

20%

CIÈNCIES
22%

CIÈNCIES DE LA 
SALUT
11%

CIÈNCIES 
SOCIALS I 

JURÍDIQUES
25%

ENYINYERIA I 
ARQUITECTURA

22%

MÀSTERS UNIVERSITARIS PER BRANCA DE CONEIXIMENT

Curs 2016/17 
2 Nous Màsters Verificats 

5 Nous Projectes de Màsters 
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Respecte a les estadístiques sobre les visites web al catàleg de Màsters Universitaris, 
durant el període comprès entre el mes de gener de 2016 fins al mes de setembre de 
2016 (la matriculació finalitza a l'octubre), es desprèn de les dades que, de les 2.837 
visites a la web de Màsters oficials rebudes, 2.645 procedeixen de l'exterior de la UA 
mentre que 192 tenen procedència interna a la UA, la qual cosa representa 
aproximadament un 93% i el 7% respectivament, del total de visites. 
 

 
 
Les dades arreplegades revelen, al mateix temps que, de les 2.645 visites externes a 
la UA, un total de 2.214 es realitzen des d'Espanya, i solament 431 es fan des de fora 
d'Espanya, la qual cosa es correspon amb els percentatges aproximats del 84% i 16% 
respectivament. 

 
 
Si s'analitzen les visites a la web per a cadascun dels mesos considerats, s'observa un 
augment significatiu de les consultes en els mesos de juliol i setembre. 
  

Externas UA
93%

Internas UA
7%

PORCEDÈNCIA VISITES WEB MÀSTERS 
UNIVERSITARIS

Espanya

Exterior

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Proporció Visites Internacionals

Estadístiques Web 
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# 
Màster 

23 

$ 
Especialista 

26 

% 
Expert 

36 
 
Pel que fa als Títols Propis, ContinUA s'ocupa de la gestió i coordinació de les 
estratègies decidides pels òrgans de govern de la Universitat d'Alacant respecte als 
ensenyaments conduents a l'obtenció dels mateixos. 
 
La coordinació de les convocatòries, l'organització i la seua gestió, així com l'anàlisi i 
informe de les propostes d'estudis de Títols Propis de la UA, en funció de la seua 
qualitat, oportunitat i compatibilitat amb els graus i postgraus ja existents, 
constitueixen, al seu torn, una de les atribucions del Centre. 

 

 

La Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d’Alacant, de 14 de abril 
de 2014, establece los tipos de Títulos propios en los siguientes: 

TIPUS OBJECTIU CÀREGA TITULACIÓ 

EXPERT 
Perfeccionament i 

especialització professional 20 ECTS 

Expert/Experta en 
"…" per la 
Universitat 
d’Alacant. 

ESPECIALISTA 

Abordar matèries de qualsevol 
branca del saber orientades a 
la seua aplicació en activitats 
professionals 

30 ECTS 
Especialista en "…"  

per la Universitat 
d’Alacant. 

MÀSTER 

Oferir una formació 
multidisciplinària, adaptada a 
les demandes de la societat, 
que afavorisca l'actualització 
de coneixements i 
l'especialització professional. 

60-120 
ECTS 

Màster en "…"  per 
la Universitat 

d’Alacant. 

 

 

Títols Propis 

Tipus 
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L'oferta formativa de Títols Propis de la Universitat d'Alacant per al curs 2016/17 
inclou un total de 85 títols, cursats per 766 alumnes. En particular, 23 títols de Màster, 
26 d'Especialista i 36 d'Expert, els percentatges del qual s'arrepleguen en el següent 
gràfic: 

 

El catàleg de Títols Propis es va incrementar de forma significativa en el curs 2016/17 
lloc que dels 83 títols 29 es corresponen amb titulacions noves, enfront de la relació 
de titulacions proposades el curs anterior 2015/16. En particular es van introduir 17 
nous títols d'Expert, 5 nous d'Especialista i 7 nous Màsters propis. 

 

 

 

 

 

 

MÀSTER
30%

ESPECIALISTA
30%

EXPERT
40%

% TÍTOLS PROPIS PER TIPUS

Expert
59%Especialista

17%

Màster
24%

NOUS TÍTOLS PROPIS CURS 2016/17

" 
Alumnat 

766 

& 
Títols Nous 

29 

 

' 
Increment 

30% 
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En la relació de títols propis, s'aborden totes les branques de coneixement, per la qual 
cosa participen tots els centres de la Universitat, a més de diferents Instituts de 
Recerca. Un indicador de la diversitat en la temàtica tractada en aquests títols pot ser 
l'adscripció dels organitzadors acadèmics que podem observar en el següent gràfic: 

 

Analitzant l'adscripció dels organitzadors acadèmics per tipus, s'obté: 

 

La modalitat d'impartició dels títols propis pot ser presencial, semipresencial i online 
tal com es contempla en la Normativa d'ensenyaments propis de la UA. L'oferta de 
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Títols propis per al curs 2016/17 compta amb un 31% de títols amb modalitat presencial, 
mentre que el 69% d'ells, utilitzen plataformes online. 

 

 

Atenent a cadascun dels tipus, tenim: 

 

L'oferta formativa de la Universitat ha de ser un impuls permanent i catalitzador de 
la cooperació continuada entre la Universitat i la societat. Amb aquest esperit, el 
Centre de Formació ContinUA duu a terme la coordinació d'estudis de postgrau 
(oficials i propis), i de formació al llarg de la vida, de forma accessible tant per a la 
comunitat universitària com per a l'entorn social. Durant el curs acadèmic 2016/17 es 
van establir convenis de col·laboració amb diferents entitats. En particular, es van 
signar convenis per al 25% dels Títols Propis, de manera més específica; del 25% dels 
títols amb conveni, 21% dels títols d'Expert, 25% d'Especialista, i el 31% dels títols de 
Màster Propi.  

Presencial
31%

Semipresencial
45%

Online
24%

MODALITAT D'IMPARTICIÓ  TÍTOLS PROPIS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Presencial Semipresencial Online

Distribució de Modalitats

Expert Especialista Màster
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Resulta particularment d'utilitat, obtenir dades sobre l'interès que el catàleg de 
titulacions pròpies suscita en l'alumnat potencial. L'estudi de les vistitas a la web de 
CONTINUA pot suposar una possible forma de mesurar l'impacte de les nostres 
titulacions. Tenint en consideració les dades, s'aprecia que, quant a les visites a la web 
de títols propis i igual que succeïa en el cas dels Màsters Universitaris els mesos de 
juliol i setembre concentren la majoria de les visites realitzades, que van anar en total 
256.352. 
 
Si atenem a la distribució de les visites per països, podem observar que 
aproximadament el 68% de les visites són nacionals, mentre que el 32 % des de països 
estrangers, de les quals un 13% es realitzen des dels Estats Units. 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Expert Especialista Màster

Convenis en Títols Propis

Amb conveni Sense conveni

! 
Convenis 

13 

 

( 
Proporció 
25% / 75% 
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Visites per països
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) 
Cursos 

d’Especialització 
450 

* 
Activitats 

Acadèmiques 
14  

 
 
Respecte dels cursos d'especialització, el Centre de Formació Contínua realitza les 
tasques de coordinació de les convocatòries, organització i gestió de cursos 
d'especialització (de naturalesa diversa i durada variable) destinats al 
perfeccionament i formació permanent i al llarg de tota la vida; així com a l'expedició 
dels corresponents diplomes o certificats, que no tindran la consideració de títols 
universitaris oficials. 
 
CONTINUA realitza una anàlisi detallada de les propostes, i informa, en funció de la 
seua qualitat, oportunitat i compatibilitat amb els graus i postgraus ja existents. 
Durant el curs 2016/17 s'han oferit un total de 450 cursos d'especialització, cursats per 
6.092 alumnes.  
 
Quant a les activitats acadèmiques orientades a la formació, l'oferta durant aquest 
curs ha sigut de 14 activitats en les quals han participat 386 alumnes. 
La major part d'aquests ensenyaments s'han oferit sota demanda d'algunes 
empreses o institucions, o comptant amb la participació de les mateixes, i per açò ha 
sigut necessari establir convenis reguladors de les condicions particulars i les 
responsabilitats de cadascuna de les parts. En particular s'han realitzat 422 cursos 
d'especialització/activitats acadèmiques que comptaven amb un conveni, enfront 
dels 42 restants sense conveni.  

Cursos i Activitats 
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Atenent a les diferents modalitats d'impartició d'aquests ensenyaments, 424 cursos 
es van impartir en modalitat presencial, 11 en semipresencial i el 29 en modalitat 
online. 
 

 
 

 
 

  

Sense Conveni
91%

Amb Conveni
9%

DISTRIBUCIÓ DE CONVENIS PER A
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ I ACTIVITATS ACADÈMIQUES

Presencial; 424

Semipresencial; 11

Online; 29
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+ 
Web 

ContinUA   
 
 
 
Ja que el gruix de les competències de ContinUA se centra en els ensenyaments 
propis que són seguides tant per alumnes de la pròpia Universitat d'Alacant com per 
alumnes externs, la tasca de donar a conèixer l'oferta formativa, així com publicar de 
forma clara i precisa la informació rellevant tant per als alumnes com per als 
organitzadors d'aquests ensenyaments, també és assumida pel propi Centre. Açò 
suposa una constant actualització de la web en la qual es tenen en compte criteris de 
claredat, concisió, així com un disseny responsive o adaptatiu a més d'accessible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicació 



                                                                                                  21 

 
 

 

, 
Qualitat   

 
 

Qualitat de Títols Propis 
 
Resulta imprescindible avaluar la qualitat universitària per respondre a les exigències 
internes de millorar la qualitat, proporcionar elements de judici per a la presa de 
decisions en política universitària, adonar davant la societat del rendiment acadèmic 
i científic dels recursos que aquesta posa a la seua disposició i facilitar la mobilitat i la 
cooperació entre les diferents universitats, tant nacionals com a europees. 
 
Un dels paràmetres que ha de mesurar-se per a avaluar la qualitat d'un estudi és la 
taxa d'eficiència del mateix, entesa com la proporció d'estudiants que es matriculen 
en l'estudi i els que aconsegueixen finalitzar-ho reeixidament.  
 
Si analitzem la taxa d'eficiència dels diferents tipus d'estudi, es pot comprovar que 
en tots els tipus d'estudis aquesta taxa és molt elevada, sent superior en tots ells al 
90%. 
Aquesta mateixa mesura aplicada sobre els màsters oficials es redueix al 62%.  
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94,0%

100,0%

Eficiència per Tipus d'Estudi

Qualitat 
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" 
CEFUA   

 
 

 
La Secretaria de Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant (CEFUA) és 
un òrgan col·legiat permanent de suport al Consell de Govern, per a l'assessorament 
i informe previ en l'àmbit dels estudis i ensenyaments propis. En general es realitza 
una reunió de la CEFUA prèvia al Consell de Govern de cada mes, llevat que calga 
convocar alguna reunió addicional. 
 
La Secretària acadèmica del Centre de Formació Contínua, és al seu torn Secretària 
de la CEFUA, realitzant les labors de coordinació de la convocatòria de la reunió, 
enviament de la documentació, així com la redacció de les actes i els acords de les 
reunions de la Comissió. Durant el passat curs 2016/17, es van realitzar 12 reunions.  

CEFUA 
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ALTRES ACTIVITATS 
 
 
 
 

# 
Trobades 

3 
 

 

 
 

 
 
La Universitat d'Alacant és membre de la Xarxa Universitària d'Estudis de Postgrau i 
Educació Permanent (RUEPEP) formada per 50 universitats espanyoles i 12 socis 
col·laboradors.  
 
CONTINUA participa en totes aquelles trobades organitzades per la xarxa. Aquestes 
trobades constitueixen un fòrum ideal per a establir vincles amb els diferents 
membres de la mateixa. L'assistència a les trobades de la xarxa fomenta les relacions 
entre socis participant, al mateix temps que produeix un intercanvi d'idees i 
experiències que ajuden a la millora de totes aquelles actuacions del Centre de 
Formació Contínua. 

 

 
 

Assistència a Trobades 
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Durant el curs 2016/17, l'equip de Direcció de CONTINUA ha acudit a diverses trobades 
organitzades per la xarxa tals com: 

 
Ø I JORNADES SOBRE EL POSTGRAU A IBEROAMÈRICA: “LA 

INTERNACIONALITZACIÓ DEL POSTGRAU: UN REPTE EN LA SOCIETAT DEL 
CONEIXEMENT” celebrat en el Campus de Santa María la Rábida, Pals de la 
Frontera, Huelva (Espanya), durant els dies 19 a 23 de setembre de 2016. Tota la 
informació està disponible en la web  http://www.auip.org/es/jornadas-unia. 
 

Ø TALLER SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT DE TÍTOLS PROPIS, celebrat en la 
Universitat de Sevilla el dia 16 de febrer de 2017. Tota la informació es pot 
consultar en la web  http://ruepep.org/taller-sistema-garantia-calidad-titulos-
propios/. 

 
Ø XVI Trobada RUEPEP, EVOLUCIÓ I PERSPECTIVA DEL POSTGRAU I EDUCACIÓ 

PERMANENT: 10 ANYS DESPRÉS DE BOLONYA, celebrat en la Universitat de les 
Illes Balears durant els dies 29 a 31 de març de 2017. Informació completa 
disponible en l'enllaç  http://ruepep.org/programa-xvi-encuentro/. 
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a. Suport a la Unitat de Convenis. 
 
Tal com hem esmentat anteriorment la signatura de convenis és vital per a poder 
establir una col·laboració permanent entre la Universitat d'Alacant i la societat, fixant 
en ells les condicions i responsabilitats de cadascuna de les parts. 

 
Durant el curs 2016/17 es van signar 14 nous convenis per a ensenyaments propis. En 
particular 7 nous convenis per a cursos d'especialització i altres 7 per a Títols propis.  

 
Els nous convenis es van signar amb 4 empreses, 2 hospitals, 1 Institut, 1 col·legi 
professional, 3 ajuntaments, 1 universitat i 1 amb la Generalitat Valenciana.  

 
Convenis realitzats per a cursos d'especialització: 

Estudi Institució / Data 

Cursos d’ especialització European flyers 
24/11/2016 

 “Análisis de les últimes incidències en el Dret de 
Família” i “Compliance penal: qüestions actuals i 
reptes per a la responsabilitat penal de les persones 
jurídiques”  

ICALI 
10/04/2017 

Cursos d’estiu Generalitat Valenciana  
(Ciutat de la llum) 
29/06/2017 

Curs d'especialització "La ciutat protohistòrica i 
Herna/Peña Negra III...” 

Ajuntament de Crevillent 
10/04/2017 

El CASC Ajuntament de Villena i el 
fabricant de Espheras Coop. V 
29/06/2017 

Assetjament Moral, Maltractament i Violència de 
Gènere. Instruments per al seu Diagnòstic i 
Eradicació 

El Corte Inglés  
29/06/2017 

Curs d'especialització en Perspectives en 
Vacunología 

GlaxoSmithKline, S.A. 
29/06/2017 

 

 

Suport a Convenis 
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Convenis realitzats per a títols propis: 

Estudi Institució / Data 

Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de 
l'àrea del cor 

Hospital Universitari del 
Vinalopó 

23/02/2017 
Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de 
l'àrea del cor 

Hospital Universitari de 
Torrevella 

23/02/2017 
Grau Propi en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions 
Aèries 

European flyers 
10/04/2017 

Pep en Control de Plagues LOKÍMICA S.A.  
29/06/2017 

PEP en Gestió del Patrimoni Ayuntamiento Banyeres  
29/06/2017 

Expert en Discriminació, Racisme i Xenofòbia i Expert 
en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere 

Institut Valencià de Seguretar 
Pública i Emergències (IVASPE) 

29/06/2017 

Màster en Nous Processos Polítics i Constitucionals Universitat Autònoma  
de Coahuila 
29/06/2017 
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El Centre de Formació CONTÍNUA participa en la Marató d'Ocupació i Autoocupació 
que es realitza anualment en la Universitat d'Alacant. En el curs 2016/2017 es va 
instal·lar un stand amb la finalitat de visibilizar i proporcionar informació sobre els 
Ensenyaments Propis i els Màsters Universitaris als participants d'aquesta activitat. 
 
Tota la informació sobre aquest tema es pot consultar en l'enllaç: 

 
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/abril17/1-9/la-universidad-de-
alicante-organiza-la-xix-edicion-del-maraton-de-empleo-y-autoempleo.html 
  

Marató d’Ocupació 
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Actualment la Direcció de CONTINUA és membre de diferents Comissions tals com: 
 
Comissió d’Estudis i Formació UA: 
Òrgan col·legiat permanent de suport al Consell de Govern, per a l'assessorament i 
informe previ en l'àmbit dels estudis i ensenyaments propis. En general es realitza 
una reunió de la CEFUA prèvia al Consell de Govern de cada mes, llevat que calga 
convocar alguna reunió més. 
 
Comissió de Universitat de Reconeiximen i Transferència de crédits:  
La Comissió d'Universitat serà convocada pel President en quantes ocasions es 
considere oportú per a resoldre assumptes tals com, la coordinació els criteris 
d'actuació de les Comissions de Centre per al reconeixement de crèdits i la resolució 
dels recursos plantejats davant les Comissions de Centre. 
 
Comissió del Programa Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander 
Universitats:   
Aquest programa, dirigit a estudiants de Grau, pretén reforçar la mobilitat i intercanvi 
d'estudiants entre universitats iberoamericanes, amb la finalitat de facilitar el 
seguiment d'estudis durant un semestre acadèmic, en una universitat 
iberoamericana d'un altre país, en el marc de la progressiva construcció de l'Espai 
Iberoamericà del Coneixement. 
 
La Directora del Centre de Formació Contínua pertany a la comissió de selecció 
encarregada d'avaluar les sol·licituds presentades, establir l'ordre de prelació dels 
candidats i candidates participants, establir la llista provisional i definitiva d'aspirants 
a percebre la beca i la llista d'espera de les sol·licituds no seleccionades.  
 
Convocatòria de MOOC: 
El programa PENSEM-ONLINE (Programa d'Ensenyaments SEMipresenciales-
ONLINE) del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa té com a objectiu la 
promoció de l'ensenyament a distància, bé mitjançant cursos concrets oferits pel 
professorat, bé mitjançant la incorporació d'aquesta modalitat en titulacions oficials 
de Grau i Màster. És una de les accions d'innovació educativa emmarcades en el 
Programa Institucional Innovació, Recerca, Internacionalització i Col·laboració en 
Educació (I3CE).  
 
La Directora del Centre de Formació Contínua pertany a la comissió de valoració i 
selecció dels projectes beneficiaris d'ajuda. 
 

Pertinença a Comissions 

Pertenencia a Comisiones 
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GRUPS D’INTERÈS 
 
 
 
 
 
 
 

" 
Professorat 
U. Alicante 

565 
 

- 
Professorat 

Extern 
1443 

 
Tenint en compte la diversitat en la temàtica dels ensenyaments propis, en alguns 
casos l'especificitat de la mateixa requereix la col·laboració de professorat convidat 
o extern a la Universitat d'Alacant, a causa que la Institució no explica en tots els 
casos amb personal especialitzat en certes àrees.  

En les dades arreplegades s'ha tingut en compte totes les edicions dels 
ensenyaments propis, i cal considerar que en aquests ensenyaments propis 
s'inclouen també els cursos del Centre Superior d'idiomes de la Universitat d'Alacant, 
que en moltes ocasions requereix especialment la participació de professorat extern. 
 
Durant el curs 2016/17 les dades arreplegades revelen un gran nombre de professors 
convidats, en particular 1.443, que suporten la càrrega docent de 3.495,79 crèdits 
enfront dels 565 professors vinculats a la UA que s'encarreguen d'impartir 1.271,30 
crèdits. 

 

 

. 
Intern 

1271 ECTS 
 

. 
Extern 
3495 ECTS 

 
 
 
 

 
 

Professorat 



                                                                                                  30 

 
 
 
   

 

 
Màsters oficials 

 
En la Universitat d'Alacant, tant el recolze en l'acreditació dels Màsters Universitaris, 
com la preinscripció són gestionats pel Centre de Formació Contínua, mentre que els 
tràmits de matriculació la realitzen els diferents centres als quals estan adscrits els 
Màsters. 
 
La preinscripció es pot realitzar en dos períodes o fases diferents (excepte explicats 
màsters que empren un calendari de fase única). Addicionalment una vegada acabat 
el procediment d'admissió s'obri un període extraordinari de matriculació per a 
aquells màsters en els quals haja quedat places vacants. 
 
En el curs 2016/17, es preinscribieron un total de 3.364 alumnes entre les tres fases. 
Tal com es pot apreciar en el gràfic les fases 1 i 2 constitueixen el gruix de la 
preinscripció. 

 
 

 
Atenent a la nacionalitat dels alumnes preinscrits en els Màsters oficials es conclou 
que, dels 3.364 alumnes preinscritos el 83% tenen procedència nacional, mentre que 
solament el 17% són estrangers. Més en particular, del percentatge d'estrangers, el 2% 
dels preinscritos pertanyen a països estrangers de la Unió Europea mentre que el 15% 
provenen de països externs a la Unió Europea. 
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En el curs 2016/17, CONTÍNUA va tramitar la preinscripció de 3.364 estudiants que 
finalment es va substanciar en la matriculació d'un total d'1.782 estudiants. En termes 
percentuals aproximats, únicament un 53% dels preinscrits, es van matricular. 

 

Títols Propis 
 

En el cas dels alumnes matriculats en Títols Propis, durant el curs 2016/17 un total de 
766 alumnes han fet aquests estudis, dels quals 365 han cursat titulacions d'expert, 
84 d'especialista i 317 de Màsters propis. 

 
 
La Universitat d'Alacant va rebre en el curs 2016/17 alumnes de títols propis 
procedents de més d'un centenar de països, en el qual si distingim per tipus de títol 
propi s'obtenen les següents distribucions: 
 
 

Unió Europea
2%

Externs Unió 
Europea

15%

Nacionals
83%

PREINSCRIPCIÓ MÀSTERS UNIVERSITARIS PROCEDÈNCIA

Màster Propi
41%

Especialista
11%

Expert
48%

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA 
TÍTULOS PROPIOS
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Dels 317 alumnes matriculats en Màster propi, 198 són espanyols, enfront dels 23 
procedents de països de la Unió Europea i 96 de països no pertanyents a l'U.E. 

 
 

En la majoria dels casos el perfil acadèmic dels estudiants que van cursar titulacions 
de Màsters propis durant el curs 2016/17 van accedir a aquests estudis amb un títol 
oficial d'educació superior. 

 

 
 

Per al títol d'Especialista, dels 84 alumnes, 62 tenen nacionalitat espanyola, enfront 
dels 21 alumnes procedents de països externs a la Unió Europea i 1 alumne de la Unió 
Europea 

63%
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NACIONALITAT 
ALUMNAD DE MÀSTER PROPI

España

Unión Europea

Externos U.E.

0

50

100

150

200

250

300

Amb Títol Oficial de
Educació Superior

Resten menys de 18
cr. per obtenet títol

oficial d'educació
superior

(Expert) Complint els
requisits d'acces

Perfil Acedémic Alumnat Master Propi



                                                                                                  33 

 
 

Quant al perfil d'accés dels estudiants a titulacions d'especialista, tenint en compte 
les dades arreplegades s'obté que el 93% dels estudiants accedeixen amb una titulació 
d'educació superior a aquestes titulacions. 
 

 
 

En el cas de les titulacions d'Expert, dels 365 alumnes d'aquestes titulacions, 321 són 
alumnes espanyols, 9 provenen de països de la Unió Europea i 35 alumnes són 
originaris de països externs a l'U.E. 
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Quant al perfil acadèmic en les titulacions d'expert s'afig la possibilitat d'accedir als 
mateixos havent superat una prova d'accés sempre que quede acreditada una 
determinada experiència professional, encara que en la seua majoria, el 47%, 
accedeixen complint els requisits d'accés a estudiants universitaris oficials de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior. 
 

 
 

 

Cursos d'Especialització i Activitats Acadèmiques  
 

En el curs 2016/17 386 alumnes han realitzat diferents activitats acadèmiques dels 
quals 334 eren de nacionalitat espanyola, 19 de països pertanyents a la Unió Europea 
i 33 alumnes de països externs a la Unió Europea. 
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En els diferents cursos d'especialització, la matrícula del curs 2016/17 s'ha substanciat 
en 6.092 alumnes provinents de diferents països. En particular 5.571 de nacionalitat 
espanyola, 141 provenen de països de la Unió Europea i 380 de països externs a la 
Unió Europea. 

 
  

Externs UE
8% Unió Europea
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Espanya
87%
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DADES ECONÒMIQUES 

 
 
 
 

€ 
Ingressos 
2.380.831 

 

 

 
 

 
Els ingressos per preus públics per als títols propis per al curs 2016/17 van suposar un 
total de 2.380.831,01 euros distribuïts entre els diferents tipus de la següent manera: 
1.513.006,96 per Màster, 223.501,05 per Especialista, i 644.323,00 per Expert. 

s 
 
Ingressos per Preus Públics de Cursos d‘especialització. 
L'oferta de cursos d'especialització de la Universitat d'Alacant durant el curs 2016/17 
ha sigut de 464 cursos que han suposat uns ingressos de 683.724,78 euros. 
Ingressos per Preus Públics d’ Activitats acadèmiques orientades a la formació.  
Els ingressos acadèmics referents a les activitats acadèmiques orientades a la 
formació han sigut de 5.621,00 euros. 
Com es pot observar en el gràfic comparatiu els majors ingressos per preus públics 
s'obtenen dels màsters propis, seguits dels cursos d'especialització. 

MÀSTER
64%

ESPECIALISTA
9%

EXPERT 27%

INGRESSOS TÍTOLS PROPIS

Ingressos per Preus Públics 
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€ 
Ingressos 

72.419 
 

 

 
 

 
Els ingressos per taxes administratives referents a l'expedició de títols propis, 
certificats i diplomes, així com de l'estudi d'equivalència de títols estrangers per a 
l'accés a màster oficial/doctorat han suposat un total de 72.419,10 euros. 

 
 

 
Si distingim segons el tipus d'ensenyament podem observar clarament que, el major 
volum dels ingressos per preus públics es refereix als Màsters Propis i l'estudi 
d'equivalència de títols estrangers per a accés a Màster. 

 

7.094,73
41.625,07

218,72
6.561,60

16.918,98
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Si sintetitzem la informació d'ingressos per ensenyaments propis conjuminant en un 
únic concepte, els ingressos per preu públic més els ingressos per taxes 
administratives, i diferenciem per tipus d'ensenyaments propis, es conclou que: 
 

 
 

 
Tenint en compte que el cànon que s'aplica a títols propis és del 15% i als cursos 
d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació és del 10% es 
dedueix que, únicament el total dels ingressos pel cànon dels ensenyaments propis 
suposa la quantitat de 433.900,463 euros. 
 
  

1
Máster propio 29.552,29
Especialista 7.415,61
Experto 8.826,52
Cursos de Especialización 9.678,36
Actividades Académicas 27,34

Máster oficial (Estudio de
equivalencia títulos extranjeros) 16.918,98
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Màster propi 29.552,29 € 

Especialista 7.415,16 € 
Expert 8.826,52 € 

Cursos d’Especialització 9.678.36 € 
Activitats Acadèmiques 27,34 € 

Màster Oficial (Estudi de 
equivalència de títols estrangers) 
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Activitats Acadèmiques 
Expert 
Màster 

Cursos d'Especialització 
Especialista 



                                                                                                  40 

CONCLUSIONS 
 
 
 
 

 
 

 
 

Des de la Direcció del Centre de Formació Contínua es pretén millorar dia a dia en 
totes les seues accions, ja siga en els procediments de gestió, interacció amb 
organitzadors de les diferents titulacions, així com en l'accessibilitat i claredat en la 
presentació de la informació del nostre centre en el seu web institucional. D'aquesta 
forma els possibles punts de millora que ens plantegem són els numerats a 
continuación: 
 

1. Acolliment de l'alumnat. Es tracta d'emprendre accions per a facilitar i millorar 
la integració dels alumnes en els seus estudis, visibilizando tant al personal del 
Centre com tots aquells serveis que CONTÍNUA els ofereix. 

2. Millora de les guies docents d'Ensenyaments Propis. En aquest sentit es 
pretén que l'alumne dispose de tota aquella informació sobre les assignatures 
del títol propi que estiga cursant, de forma similar a la qual apareix en les guies 
docents de les assignatures de les titulacions oficials. Aquesta acció incideix 
directament en la necessària avaluació dels ensenyaments propis, tal com 
queda recollit en l'Article 21 de la Normativa d'Ensenyaments Propis de la 
Universitat d'Alacant. 

3. Millora dels formularis de sol·licitud de nous títols propis. El Centre està 
compromès amb la simplificació i claredat dels procediments necessaris per a 
la sol·licitud, modificació i renovació de titulacions. Considerem per tant de 
vital importància abordar una millora dels formularis a fi de facilitar als 
organitzadors l'emplenament dels mateixos i al mateix temps evitar errors 
innecessaris. 

4. Millorar la web de CONTÍNUA. A causa de la diversitat tant en les titulacions 
que gestiona el centre com en el públic que interacciona amb el Centre, és 
imprescindible que els continguts es presenten en la web de forma precisa i 
clara. Una altra necessitat dels usuaris de la web del Centre és la facilitat i 
rapidesa en l'accés als continguts. La nostra intenció és centrar-nos a millorar 
la presentació dels continguts, així com en la rapidesa d'accés als mateixos. 

5. Automatització de processos. Es tracta de treballar conjuntament amb el 
Servei d'Informàtica de la UA per a automatitzar processos que actualment es 
realitzen manualment, la qual cosa dificulta enormement el treball diari. 
Actualment la comptabilitat de les hores docents impartides pels professors 
de la UA, amb autorització dels departaments i centres, es realitza de forma 
manual en un fitxer Excel. Respecte dels professors externs es comptabilitzen 
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les hores igualment de forma manual. A més, després cal realitzar els 
pagaments pels ensenyaments d'aquestes hores, la qual cosa suposa un 
problema de control, al no disposar d'un suport fiable. Per tant, 
l'automatització del procés permetria una correspondència entre les 
propostes d'impartició de docència aprovades en Consell de Govern, amb la 
docència impartida en els ensenyaments propis per a professorat de la UA o 
extern, i la Memòria econòmica per a la realització del pagament.  
 
 

Així mateix, entre els punts forts del Centre podem ressaltar els següents: 

1. Compliment de tots els indicadors de qualitat relacionats amb la gestió, 
analitzats per la Unitat Tècnica de Qualitat de la Universitat d'Alacant. 

2. Gestió d'una gran quantitat i diversitat entre els títols. Tal com es aprecia 
en la memòria del Centre es tracta de Títols Propis (Expert, Especialista i 
Màster) i Màsters Universitaris. 

3. Facilitat en els tràmits competència del Centre, per estar implementats en 
de la plataforma eAdministración, la qual cosa permet centralitzar i unificar 
els procediments. 

4. Convocatòria permanentment oberta per als cursos d'especialització i 
activitats acadèmiques que flexibilitza la sol·licitud dels mateixos als 
organitzadors. 
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ANNEXOS 
 
 
Llistat de Títuls Propis inclosos en Programes d'Estudis Propis (PEP): 
 

Programa d’Estudis Propis Nom del Títol Propi 

PEP en Art Dramàtic Aplicat Màster en Art 
Dramàtic Aplicat 

Màster en Art Dramàtic Aplicat 
Expert en Art Dramàtic Aplicat 

Especialista en Art Dramàtic Aplicat 

PEP en Biopatología 
Màster en Biopatología i Biotecnologia Clínica 

Especialista en Biopatología Clínica 
Especialista en Anàlisis Clíniques 

PEP en Ciències Biomèdiques Fertilitat 
Humana i Immunologia Traslacional 

Màster en Inmunología Traslacional 
Màster en Fertilitat Humana 

PEP en Comerç Internacional 
Màster en Comerç Internacional 
Expert en Comerç Internacional 

Especialista en Comerç Internacional 

PEP en Control de Plagues 
Expert en Control Biològic i Integrat de Plagues 

Especialista en Control Biològic i Integrat de Plagues 

PEP en Direcció i gestió d'empreses 

Màster en Direcció i gestió d'empreses 
Expert en Tècniques Avançades de Direcció i gestió 

d'empreses 
Expert en Direcció i gestió d'empreses 

PEP en Direcció i gestió de Recursos Humans 

Màster en Direcció i gestió de Recursos Humans 
Expert en Tècniques Avançades de Gestió de Persones en 

Organitzacions 
Expert en Direcció i gestió de Recursos Humans 

PEP en Gestió del Patrimoni 
Màster en Gestió del Patrimoni 
Expert en Gestió del Patrimoni 

Especialista en Gestió del Patrimoni 

PEP en Gestió i direcció Pública 

Màster en Lideratge Polític i Direcció Pública d'Institucions 
Polític-Administratives 

Expert en Lideratge Polític 
Especialista en Direcció Pública 

PEP en Guia Turístic i 
Interpretació del Patrimoni 

Expert en Guia Turístic 
Especialista en Interpretació del Patrimoni i Guia Turístic 

PEP en Màrqueting 

Màster en Màrqueting 
Expert en Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital 

Expert en Màrqueting Digital i E-Commerce 
Expert en Màrqueting de la Moda 

Expert en Direcció comercial i Vendes 

PEP en Mediació 

Màster en Mediació en l'Àmbit Civil, Mercantil i Penal 
Expert en Mediació Penal i Penitenciària 

Expert en Mediació Mercantil i Especialitzada en Matèria 
Concursal 

Expert en Mediació Familiar i en Assumptes Civils 

Expert en Mediació en el Marc d'Organitzacions Complexes 

Especialista en Mediació en Assumptes Civils i Mercantils 

PEP en Patrimoni Virtual 

Màster en Patrimoni Virtual 

Expert en Virtualització del Patrimoni 

Especialista en Virtualització del Patrimoni 

Especialista en Restauració Virtual 
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PEP en Planificació i Avaluació de les 
Polítiques Públiques 

Màster en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques i 
Projectes Públics 

Expert en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques 
Especialista en Disseny, Gestió i Avaluació de Projectes 

Públics 

PEP en Propietat Industrial i Intel·lectual  

Màster en Propietat Industrial i Intel·lectual 

Especialista en Patents i Transferència de Tecnologia 

Especialista en Marques, Dissenys i Dret de la Competència 

Especialista en Drets d'Autor i Tecnologies de la Informació 

PEP en Tecnologia del Color en Sector 
Automoció 

Màster en Tecnologia del Color per al Sector Automoció 
Expert en Ciència del Color 

Especialista en Enginyeria del Color per al Sector Automoció 

PEP en Traducció Jurídica Inglés-Español 
Expert en Traducció Jurídica Inglés-Español (Anglesa) 

Màster en Direcció i gestió Hotelera 

PEP en Turisme i Empresa 

Màster en Direcció i gestió Hotelera 

Màster en Direcció  de Restaurants i F&B Hoteler (On line) 

Màster en Direcció de Restaurants i F&B Hoteler 
Expert en Housekeeping. Gestió de Pisos i Neteja en 

Allotjaments 
Expert en Direcció d'Empreses d'Hostaleria 

Expert en Direcció comercial d'Hotels 
Especialista en Tècniques Avançades en Gestió de 

Restauració 
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Llistat de Títols Propis independents: 
 

Nom del Títol Propi 

Màster en Tributació 

Màster en Medicina Reproductiva 

Màster en Interpretació de Guitarra Clàssica 

Màster en Dret Probatori 

Màster en Argumentació Jurídica 

Expert en Tecnologíes i Certificacions de Telecomunicacions 

Expert en Nutrició Esportiva 

Expert en Lents Esclerals i Ortoqueratología 

Expert en Llengua, Economía i Cultura Espanyolas 

Expert en Elaboració Artesanal de Gelats 

Expert en Economía Aplicada 

Expert en Contabilitat Superior i Gestió Administrativa 

Expert en Cuina Tecnològica 

Expert en Càlcul d’Estructures amb CYPE 

Expert en Borsa i Mercats Online 

Expert en Assesor Financier Europeu 

Especialista en Organització i Gestió de l’Estat 

Especialista en Infància i Juventut en Risc Social 
Especialista en HEMS i Asistència Mèdica Aerotransportada (HICAMS, FWAA) 

Especialista en Gestió Clínica 
Especialista en Infermería de Pràctica Avançada de l’Àrea del Cor 

Especialista en Didàctica del Teatre. El Teatre en el Aula 
Especialista en Desalinització i Reutilizació de l’Aigua 

Especialista en Cures Pal·litives 

 
 


