
Criteris de selecció 

La comissió de selecció valorarà les propostes presentades sobre un total de 12 punts, fins 
a seleccionar els 12 cursos previstos com a màxim, els criteris aplicables seran els 
següents: 

-La innovació i l’originalitat de l’objectiu del curs i del seu contingut, el qual no haurà 
d’encavalcar-se amb els continguts de les assignatures que s’imparteixen en els títols 
oficials de la UA (fins a 2 punts). 

- La col·laboració d’empreses, institucions o entitats externes a la UA en el disseny, la 
docència, la promoció i especialment, en el finançament i el patrocini del curs. El 
patrocini, com a criteri de selecció valorable, haurà de quedar acreditat fefaentment per 
qualsevol mitjà admès en dret (fins a 2 punts); altrament no serà objecte de valoració. 

- El caràcter interdisciplinari de les propostes (fins a 1 punt).  

- El caràcter professionalitzant de les propostes (fins a 1 punt) 

-L’impacte de l’activitat desenvolupada pels ponents en l’àrea de coneixement del curs 
proposat. És imprescindible presentar el currículum resumit de tots els ponents (fins a 1 
punt).  

-Una metodologia que fomente l’aspecte pràctic de l’aprenentatge i promoga la 
interacció entre estudiants i docents i reflectisca la varietat de perspectives. En tot cas, el 
percentatge de docència d’un ponent en el programa del curs serà d’un 25% màxim del 
total de les hores (fins a 1 punt). 

- L’ús del valencià en tot o en part del curs com a llengua vehicular (fins a 2 punts). 

- La incorporació de la perspectiva de gènere, en tot o en part, en els continguts del curs 
(fins a 1 punt). 

- La impartició del curs, en tot o en part, en llengües diferents de les oficials a la 
Universitat d’Alacant (fins a 1 punt). 

En qualsevol cas, la impartició efectiva del curs estarà condicionada al fet que s’hi 
matricule el nombre mínim d’estudiants, a les disponibilitats pressupostàries, la viabilitat 
econòmica i d’infraestructura, sense que la selecció prèvia atribuïsca cap mena de dret o 
d’expectativa.  

 


