2º TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT PERMANENT
CURS ACADÈMIC 2019-20
TERMINI
Si vosté no va realitzar la preinscripció en línia, PREINSUA, al mes de juny, pot realitzarla durant el 2n
termini, del 5 al 11 de setembre:


Des del seu dispositiu amb accés a Internet (ordinador o tablet), entre les 9:00h del dia 5 de
setembre i les 24:00h del dia 11 de setembre, o



Des dels ordinadors que s'habilitaran a l'aula d'informàtica 1 de l'Aulari III del Campus de Sant
Vicent del Raspeig els dies 5, 6, 9, 10 i 11 de setembre de 9 a 14h i el 10 de setembre de 16 a
18h.

ACCÉS
Des del curs passat, la nostra preinscripció s'integra en l'aplicació acadèmica online PREINSUA de la
Universitat d'Alacant i es realitza a través d'un formulari que estarà disponible en el siguiente enlace:
https://web.ua.es/va/upua/secretaria/documentacion.html.
Si és la primera vegada que accedeix al nostre pla d'estudis, ho farà usant el seu número de NIF, NIE o
passaport, sent imprescindible disposar d'un correu electrònic personal (Gmail, Hotmail, etc.)
Si ja ha sigut alumne/a de la Universitat Permanent, accedirà al formulari de preinscripció amb el seu
usuari (correu institucional de la UA) i la seua contrasenya de l'aplicació informàtica “UACloud”. Cal veure
document adjunt.
En cas de no disposar d'ordinador i/o correu electrònic, pose's en contacte amb les nostres secretaries, on
li donarem el suport necessari per a realitzar la PREINSUA.
Una vegada finalitzada la instància, rebrà de manera automàtica un missatge en la seua adreça de correu
electrònic personal, comunicant-li que ha quedat preinscrit/a en el pla d'estudis de la UPUA.
INFORMACIÓ SOBRE MATRÍCULA
El sorteig que decidirà l'ordre de matrícula, vindrà determinat per l'ordre de realització de la PREINSUA i
tindrà lloc el 12 de setembre a les 12:00h. El seu resultat serà publicat en la nostra pàgina web.
Posteriorment rebrà:
1. Un correu electrónic en què se li donarà la cita de matrícula i
2. El sobre de matrícula en l’adreça que haja idicat en el formulari de preinscripció, amb :




Dia i hora de matrícula per a aquelles persones que necessiten suport presencial a l'aula
d'informàtica de l'Aulari III
Instruccions de matrícula
Oferta acadèmica d'assignatures

Tel. 965 90 94 54 o 965.90 97 93
universidad.permanente@ua.es
web.ua.es/upua

