
  

MEMORIA CURS 2018/19 
 



 
 
 
PRESENTACIÓ 

 
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, en el curs 2018/19 
s'han realitzat 65 títols propis de temàtica variada, així com un total de 322 
(renovacions i 154 noves) cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades 
a la formació. S'ha coordinat la convocatòria de Títols Propis 2019-2020 (Màster, 
Especialista i Expert/a), aprovant-se finalment 87 títols (renovacions i nous projectes) 
presentats i aprovats en Consell de Govern. 
 
ContinUA ha de ser un impuls permanent i catalitzador de la cooperació entre la 
Universitat i la societat, per la qual cosa durant el curs 2018/19 s'ha realitzat esforços 
en aquesta adreça, arribant-se a signar nous convenis en, 13 dels títols propis oferits i 
35 per a cursos d'especialització i activitats acadèmiques, fonamentalment amb 
empreses i altres universitats. 
 
De la mateixa manera el centre assumeix com a competències pròpies, referent a 
títols oficials de màster universitari, el procediment de verificació i modificació, i la 
preinscripció i accés a aquests estudis 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. 
 
En resum, ContinUA en col·laboració amb les diferents unitats acadèmiques i el 
professorat, protagonistes dels ensenyaments propis, s'encarrega de la coordinació 
d'estudis propis, de recolzar a altres unitats organitzatives, promocionar els 
ensenyaments propis, pertànyer a diferents comissions d'estudis, així com la 
d'assistir a totes aquelles trobades organitzades per diferents xarxes universitàries 
d'estudis de postgrau i educació permanent. 

 
ACTIVITATS DEL CENTRE 
 

a. Màsters Universitaris 
 

Quant a màsters universitaris oficials, cal ressenyar que durant el curs 2018/19 s'ha 
gestionat un total de 55 màsters universitaris amb un total d'1.886 alumnes 
matriculats. En aquest curs s'ha definit cinc calendaris diferents de matriculació en 
màsters universitaris, en funció de la casuística particular plantejada pels Centres de 
la UA. Aquesta matrícula és realitza globalment en tres períodes, i la seua evolució es 
pot apreciar en el gràfic adjunt: 



 
La gestió de màsters oficials inclou la tramitació de nous projectes i propostes, així 
com la modificació i extinció d'alguns màsters oficials que se sintetitzen en la següent 
taula: 

 
 CURS 2018/19 

Projectes de màster 
universitari 

- Comunicació Digital 
- Turisme Cultural 
- Conservació de la Biodiversitat i Restauració del 

Medi Marí i Terrestre 
- Data Science i Big Data 

Propostes enviades a 
ANECA de nous màsters 
universitaris 

- Comunicació Digital 
- Turisme Cultural 
- Conservació de la Biodiversitat i Restauració del 

Medi Marí i Terrestre 

Verificació positiva rebuda 
per part de ANECA per a 
implantació de nous 
màsters universitaris 

- Turisme Cultural 
- Comunicació Digital  

Verificació  per part de 
ANECA per a implantació de 
nous màsters universitaris 
en tràmit 

- Conservació de la Biodiversitat i Restauració del 
Medi Marí i Terrestre 

Modificacions gestionades 
en la ANECA en màsters 
universitaris 

- Gestió Pesquera Sostenible 
- Automàtica i Robòtica 
- Espanyol i Anglès com a Segones Llengües, 

Llengües Extrangeres 
- Cooperació al Desenvolupament 
- Enginyeria de Telecomunicació 
- Electroquímica. Ciència i Tecnología 

Extinció màsters 
Universitaris 

- Integració Regional 
- Història i Identitats Hispàniques en el 

Mediterràni Occidental (segles XV-XIX) 

Matriculats entre el 8/6/18 i 
27/6/18

5%

Matriculats entre el 
13/7/18 i  31/7/18; 42%

Matriculats entre el 
1/8/18 i 31/10/18

; 53%

DESENVOLUPAMENT DE MATRÍCULA PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS EN 
ELS DIFERENTS PERÍODES



 

 
Durant el curs 2018-19 s'ha aprovat les memòries de simultaneïtat de màsters 
oficials de la Facultat de Filosofia i Lletres amb el Màster Universitari en 
Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament en Idiomes: 
 

• Programa simultani de doble titulació Màster Universitari en Història i 
Identitats en el Mediterrani Occidental (segles xv-xix) – Màster Universitari en 
Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d'Idiomes de la UA. 

• Programa simultani de doble titulació Màster Universitari en Història de 
l'Europa Contemporània: Identitats i Integració – Màster Universitari en 
Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d'Idiomes de la UA. 

• Programa simultani de doble titulació Màster Universitari en Història i 
Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) – Màster Universitari 
en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d'Idiomes de la UA 

• Programa simultani de doble titulació Màster Universitari en Història del Món 
Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana – Màster 
Universitari en Professorat D'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament D'Idiomes de la UA. 

• Programa simultani de doble titulació Màster Universitari en anglès i Espanyol 
per a Finalitats Específiques –Màster Universitari en Professorat 
d'Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d'Idiomes de la UA. 

• Programa simultani de doble titulació Màster universitari en Espanyol i Anglés 
com a Segones Llengües/llengües estrangeres – Màster Universitari en 
Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d'Idiomes de la UA. 
 

S'ha aprovat tant la Normativa Reguladora com l'estructura del Programa Obert de 
Postgrau que s'implantarà en el curs acadèmic 2019-20, la documentació del qual es 
pot consultar en l'apartat d'annexos. 
 

b. Títols Propis 
 

En el marc de l'estructura modular que contemplen els diferents Programes de 
Postgrau i Especialització, en el curs 2018/2019 s'ha realitzat un total de 65 títols en 
els quals s'han matriculat 949 alumnes. 
 
S'ha coordinat la convocatòria de Títols Propis 2019-2020 (Màster, Especialista i 
Expert/a) completant-se l'oferta de Títols Propis finalment en 87 títols presentats, 
entre renovacions (consultar annex) i nous projectes, aprovats en Consell de Govern. 
 
Les noves propostes de Títols Propis tramitades són: 



 

• Expert/a en Subtitulació 

• Expert/a en Tractament i Cures Multidisciplinàries en Reumatología 

• Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent 

• Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental 

• PEP en Propietat Intel·lectual i Innovació Digital 

• Especialista en Medicina i Infermeria Aerotransportada (HEMS, HICAMS, 
FWAA) 

• PEP en Disseny, Noves Tecnologies i Gestió de la Innovació en el Sector del 
Calçat 

• PEP en Tècniques d'Anàlisis de Dades i Gestió Intel·ligent de Negocis 
 

S'ha gestionat un total de 60 modificacions dels títols propis que apareixen reflectits 
en la següent taula: 
 

MODIFICACIONS TRAMITADES EN EL CURS 2018/19 

PEP en Competències Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport 

PEP en Gestió i direcció Pública 
PEP en Planificació i Avaluació de les Polítiques Públiques 

PEP en Patrimoni Virtual 

PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica 

Expert/a en Gestió Pressupostària, Comptabilitat, Control i Auditoria Pública de 
les Administracions Locals 

Expert/a en Elaboració Artesanal de Gelats 

PEP en Tecnologia del Color 
Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marc de l'Economia 
Circular 
PEP en Direcció i gestió d'Hotels 

PEP en Patrimoni Virtual 

Expert/a en Càlcul d'Estructures amb CYPE 
PEP en Direcció i gestió de Recursos Humans 

PEP en Direcció i gestió d'empreses 

PEP en Art Dramàtic Aplicat 

Expert/a en Assessor Financer Europeu 

PEP en Màrqueting 

Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental 

Expert/a en Màrqueting de la Moda 

Expert/a en Fotografia Contemporània i Projecte d'Autor 

Especialista en Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatges, Arrossos i Alta Cuina 
Mediterrània 
Màster en Medicina Reproductiva 

PEP en Ciències Biomèdiques, Fertilitat Humana i Immunologia Traslacional 
PEP en Gestió del Patrimoni 

Especialista en Medicina i Infermeria Aerotransportada (HEMS,HICAMS,FWAA) 

Especialista en Mobilitat Urbana Intel·ligent 
PEP en Direcció i gestió d'empreses d'Hostaleria 



Expert/a en Arquitectures Cloud amb Amazon AWS i Google 

Expert/a en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions 
Expert/a en Direcció comercial i Vendes 

Màster en Tributació 
Màster en Nous Processos Polítics i Constitucionals 

Expert/a en Elaboració Artesanal de Gelats 

Expert/a en Dessalinització i Reutilització de l'Aigua 
 
Així mateix, s'ha procedit a l'extinció dels títols propis, bé per incompliment de 
normativa, per comunicació expressa dels organitzadors o per substitució per 
modificació estructural, la informació detallada de la qual es pot consultar 
íntegrament en l'apartat d'annexos. 
 
La tramitació de reconeixement de crèdits entre estudis propis de la Universitat 
d'Alacant és una altra de les tasques del centre. En el curs 2018-19 s'ha aprovat el 
reconeixement de crèdits entre les titulacions pròpies: 
 

• Expert/a en Assessor financer Europeu (curs 2018/19) per Expert/a 
Professional en Assessorament Financer (curs 2007/08) 

• Expert/a en Assessor financer Europeu (curs 2018/19) per Màster en Banca 
i Finances (curs 2011/12) 
 

D'altra banda, s'ha procedit a l'aprovació de les guies docents de les assignatures 
dels títols propis i les memòries econòmiques dels títols impartits en el curs 
2017/18. 

 
c. Cursos d'Especialització i Activitats Acadèmiques Orientades a la 

Formació 
 

Al seu torn s'ha realitzat un total de 299 cursos d'especialització i 23 activitats 
acadèmiques amb una matrícula total de 5.539 alumnes. La modalitat d'impartició és 
majoritàriament presencial, podent establir la comparativa amb la semipresencial, i a 
distància, en el següent gràfic: 
 

 
 

d. Comunicació 

Presencial
84%

Semipresenci
al

13%

A Distància
3%

MODALITAT D'IMPARTICIÓ



 
Ja que el gruix de les competències de ContinUA se centra en els ensenyaments 
propis, seguides tant per estudiants de la pròpia Universitat d'Alacant com a externs. 
La tasca de donar a conèixer l'oferta formativa, així com publicar de forma clara i 
precisa la informació rellevant, 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. 
 
Durant el curs 2018/19 s'ha treballat en els següents punts: 
 

1. Millora de les guies docents d'Ensenyaments Propis. Perquè l'alumnat 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. 
 

2. 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 l'oferta formativa. 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. 

 
3. Millora de la web de ContinUA. Perquè els continguts es presenten en la web 

de forma precisa, clara, amb un accés als mateixos fàcil i ràpid.  
 

4. Automatització de processos. S'ha treballat conjuntament amb el Servei 
d'Informàtica de la UA, a través de diverses carteres de projectes, per a 
millorar procés ja existents, i automatitzar processos que actualment es 
realitzen de forma manual, la qual cosa dificulta enormement el treball diari. 
 

e. Secretaría de Comisió d’ Estudis i Formació de la Universitat 
d’Alacant 
 
La Secretaria de Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant 
(CEFUA), 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. El passat curs 2018/19, es van 
realitzar 11 reunions. 



 
ALTRES ACTIVITATS 
 

a. Pertinença a Xarxes RUEPEP i RECLA 
 

La Universitat d'Alacant és membre de la Xarxa Universitària d'Estudis de Postgrau i 
Educació Permanent (RUEPEP), així com de la Xarxa d'Educació Contínua de 
Llatinoamèrica i Europa (RECLA). 
 
ContinUA participa en totes aquelles trobades organitzades per les xarxes. Aquestes 
trobades constitueixen un fòrum ideal per a establir vincles amb els diferents 
membres de la mateixa. L'assistència a les trobades de les xarxes fomenta les 
relacions entre socis participants, 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.  
 
Durant el curs 2018/19, l'equip de Direcció de ContinUA ha acudit a diverses trobades 
organitzades per la xarxa tals com: 
 

• XXIV Trobada RUEPEP “Qualitat i Empleabilidad: Reptes actuals en els estudis de 
Postagrado en la formació permanent” celebrat a Barcelona del 27 al 29 de Març 
de 2019 i la informació del qual es pot consultar en l'enllaç 
http://ruepep.org/barcelona-2019/.  Durant la trobada es va realitzar la renovació 
parcial de la Junta Directiva a través d'una votació que va situar en una vocalía de 
la mateixa, a la Universitat d'Alacant, representada en la Directora del Centre de 
Formació Contínua, Sra. Mariela Lázara Álvarez López. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• XXIII Trobada Internacional 2018 “Educació Contínua i Desenvolupament 

Sostenible”, celebrat durant els dies 9 a 12 d'octubre de 2018, en la ciutat de 
Medellín i la informació de la qual es pot consultar en https://encuentro-
internacional.recla.org/ 

 

b. Suport a la Unitat de Convenis 
 

http://ruepep.org/barcelona-2019/
https://encuentro-internacional.recla.org/
https://encuentro-internacional.recla.org/


Durant el curs 2018/19 es van signar un total de 13 nous convenis per a títols 
propis, més concretament 5 per a títols d'expert/experta, 3 per a títols 
d'Especialista i 5 per a títols de Màster.  
 
En el cas de cursos d'especialització i activitats acadèmiques la xifra ascendeix 
a 35 nous convenis, la qual cosa significa que un 11% dels cursos 
d'especialització i activitats acadèmiques es realitzen amb conveni. 
 
La taula reflecteix els ensenyaments propis que van realitzar nous convenis 
durant el curs 2018/19. 
 

Nom 
institució 
conveniada  

Nom ensenyament propi Tipus d'ensenyament 

Ajuntament 
Benidorm 

Programa d'Estudis Propis en 
Arròs i Alta Cuina 
Mediterrània  

Títol Propi 

Hospital 
Universitari 
de Torrevella 

Especialista en  Infermeria de 
Pràctica Avançada de l'Àrea 
del Cor 

Títol Propi 

Hospital 
Universitari 
del Vinalopó 

Especialista en  Infermeria de 
Pràctica Avançada de l'Àrea 
del Cor 

Títol Propi 

INESCOP PEP en Disseny, Noves 
Tecnologies i Gestió de la 
Innovació en el Sector del 
Calçat 

Títol Propi 

Hidraqua, 
Gestió 
Integral 
d'Aigües de 
Llevant S. a. 

Màster en Gestió Sostenible i 
Tecnologies de l'Aigua 

Títol Propi 

UPAPSA PEP en Competències 
Personals i Laborals en 
Entorns d'Ocupació amb 
Suport 

Títol Propi 

Eliance 
Helicopter 
Global 
Servics, S.L. 

Especialista en Medicina i 
Infermeria Aerotransportada 
(HEMS, HICAMS, FWAA) 

Títol Propi 

Universidade 
do Val do 
Itajaí-
UNIVALI 
(Brasil) 

Màster en Territori, 
Urbanisme i Sostenibilitat 
Ambiental en el marc de 
l'Economia Circular 

Títol Propi 



Universidade 
do Val do 
Itajaí-
UNIVALI 
(Brasil) 

Màster en Tecnologies i 
Polítiques Públiques sobre la 
Gestió Ambiental 

Títol Propi 

Associació 
Empresarial 
nacional 
d'Elaborador
s Artesans i 
Comerciant 
de Gelats i 
Orxates 
(A.N.H.C.I.A.) 

Expert en Elaboració 
Artesanal de Gelats 

Títol Propi 

Punt Hac Expert en Elaboració 
Artesanal de Gelats 

Títol Propi 

Glaxosmithkli
ne, S.A 

Curs d'especialització en 
Perspectives en Vacunología 
2019 

Curs d'especialització 

Glaxosmithkli
ne, S.A 

Curs d'especialització en 
Perspectives en Vacunología 
2019 

Curs d'especialització 

Il·lustre 
Col·legi 
Provincial de 
l'Advocacia 
d'Alacant 
(ICALI) 

Curs d'especialització en 
Qüestions actuals de Dret del 
Treball: novetats normatives i 
jurisprudencials i curs 
d'especialització en Procés i 
dret de danys. Qüestions 
d'actualitat processal 

Curs d'especialització 

Grup 
Fotogàfic de 
Petrer 

Curs d'Iniciació a la fotografia Curs d'especialització 

Grup 
Fotogàfic de 
Petrer 

Curs de Darrere de la càmera Curs d'especialització 

 
 

c. Jornada Oberta d’Empreses 
 
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 2018/2019 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: 

 
http://www.gipe.ua.es/es/maraton-de-empleo 

 
d. Pertinença a Comissions 

 
La Direcció de ContinUA és membre de diferents comissions tals com:  
 
Comissió d'Estudis i Formació UA (CEFUA): 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 d'Universitat de Reconeixement i Transferència de crèdits: 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 i graduats, 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. 
El director o 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, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en 
Educació (I3CE). El director o directora del Centre de Formació Contínua 
pertany a la comissió de valoració i selecció dels projectes beneficiaris d'ajuda. 
 

GRUPS D’INTERÉS 

http://www.gipe.ua.es/es/maraton-de-empleo


 
a. Professorat del Centre 

 
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. 
 
En el curs 2018/19 les dades arreplegades revelen un total de 2188 professors, 
1.538 professors convidats i 650 professors vinculats a la UA. 

 

a. Alumnat del Centre 
 
Els cursos d'especialització i activitats acadèmiques han sigut cursats, tal com 
apuntàvem abans, per 5.539 estudiants, procedents en la seua majoria del 
territori nacional.  
 
Les titulacions pròpies han sigut cursades per un total de 918 estudiants, amb 
paritat en gènere, procedents de 40 països diferents. El 79 % procedeix de 
països de la Unió Europea, tal com s'aprecia en el gràfic. 
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ANEXOS 
 

• Títols propis renovats per al curs 2019/20 
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-
gobierno-28-02-2019/punto-5-5-renovacion-titulos-propios-2019-
2020.pdf 

• Extinció Títols propis per al curso 2018/19 i 2019/20 
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-
gobierno-28-02-2019/punto-5-6-extincion-titulos-propios-2018-2019-y-
2019-2020.pdf 

• Llistat de Màsters Universitaris  
https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html 

• Normativa Reguladora Programa Obert de Postgrau 
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-
gobierno-28-02-2019/punto-5-1-normativa-programa-abierto-
postgrado.pdf 

• Estructura Programa Obert de Postgrau per al curs 2019/20 
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-
gobierno-19-06-2019/punto-6-4-estructura-programa-abierto-
postgrado-2019-2020.pdf 

• Modificació estructura Programa Obert de Postgrau per al curs 2019/20 
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-30-07-
2019/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-30-07-2019.html 
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