AJUDES DIVERSES
ART

Ajudes complementàries per a la realització
d'activitats pràctiques de camp en estudis de
grau de la Facultat de Ciències, Curs 2018/19.
Ref:B18-265
Termini de sol·licitud: Fins al 18 de gener 2019

Ajudes per a la producció d'exposicions, en
concepte de materials i la publicació del
catàleg. Ref:B18-243
Termini de sol·licitud: Des del 6 de juliol 2018 fins al 7 de
setembre 2018

Durada: Segon semestre del curs 2018-19, BOUA
26/07/17, Universitat d'Alacant
Requisits: Professorat que impartisca la docència
d'assignatures que requerisquen aquest tipus d'acció
formativa.

Requisits: Poden concórrer projectes per a la producció
d'exposicions, en concepte de materials i publicació del
catàleg corresponent. Es faran constar les dades
personals (nom, cognoms, adreça postal, adreça
electrònica i telèfon) i el currículum del concursant o de
cadascun dels membres del grup concursant.

Dotació: Global de 9.000 €

Dotació: Màxim 1.500 €

Ajudes complementàries destinades a sufragar
parcialment, o cofinançar, les despeses extraordinàries
per a la millora en la preparació i en el desenvolupament
de les activitats pràctiques de camp d'aquelles
assignatures de les titulacions de grau de la Facultat de
Ciències de la Universitat d'Alacant, que per la seua
pròpia naturalesa incloguen aquestes activitats en el seu
pla d'aprenentatge, amb la finalitat de completar la
formació de l'alumnat.

UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 90 98 21
s.promocio@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/
3 Ajudes per a promoure la producció d'exposicions i
contribuir a la promoció de l'art contemporani. Els
projectes, d'extensió i configuració lliures, han
d'expressar
clarament el seu objectiu en manifestacions com la
pintura, el dibuix, l'escultura, la fotografia, el videoart, la
instal·lació, etcètera.

CIÈNCIES NATURALS
Ajudes complementàries per a la realització
d'activitats pràctiques de camp en estudis de
grau de la Facultat de Ciències, Curs 2018/19.
Ref:B18-264
Termini de sol·licitud: Fins al 26 d`octubre 2018
Durada: Primer semestre del curs 2018-19, BOUA
26/07/17, Universitat d'Alacant
Requisits: Professorat que impartisca la docència
d'assignatures que requerisquen aquest tipus d'acció
formativa.
Dotació: Global de 9.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES.
DEGANAT
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
ALICANTE 965 90 9352 dega.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/va/
Ajudes complementàries destinades a sufragar
parcialment, o cofinançar, les despeses extraordinàries
per a la millora en la preparació i en el desenvolupament
de les activitats pràctiques de camp d'aquelles
assignatures de les titulacions de grau de la Facultat de
Ciències de la Universitat d'Alacant, que per la seua
pròpia naturalesa incloguen aquestes activitats en el seu
pla d'aprenentatge, amb la finalitat de completar la
formació de l'alumnat.

UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES.
DEGANAT
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
ALICANTE 965 90 9352 dega.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/va/

CULTURA
Ajudes per a l'organització d'activitats de
promoció cultural, lingüística i esportiva per a
l'any 2018. Ref:B18-97
Termini de sol·licitud: Des del 1 març 2018 fins al 30 de
setembre 2018
Durada: Any 2018, BOUA 01/03/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Podran ser beneficiaris/es les persones
jurídiques, de nacionalitat espanyola, o de qualsevol
Estat membre de la Unió Europea externes a la
Universitat d'Alacant però sempre que tinguen un acord
previ de voluntats amb la UA per a la consecució d'una fi
comuna de caràcter cultural, esportiu o lingüístic. Les
persones jurídiques hauran d'estar legalment
constituïdes a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds i hauran de tenir residència
fiscal a Espanya. Queden excloses les persones
físiques, les Administracions Públiques, els seus
organismes autònoms, les empreses públiques, les
fundacions públiques i altres ens públics. Així mateix
queden exclosos qualssevol dels membres de la
comunitat universitària, (PDI, PAS i alumnat a través del
Consell d'Estudiants i delegacions d'estudiants de Centre
o d'Associacions registrades com a tals en la UA). Els
beneficiaris només podran obtenir una ajuda anual per a
activitats realitzades al llarg del 2018.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 90 98 21
s.promocio@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/
Foment de la cultura, de l'esport i de la pluralitat
lingüística.

BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN CENTRES,
SERVEIS O ACTIVITATS DE LA UA
VOLUNTARIAT
Ajudes per a la col·laboració en els Programes
de Voluntariat Cultural i Lingüístic del
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la
Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic
2017/2018, BVCL 01/18. Ref:B18-122
Termini de sol·licitud: Des del 22 març 2018 fins al 7 de
setembre 2018
Durada: Curs 2017-18 i, si escau, fins que es resolga
una nova convocatòria, BOUA 03/03/17, Universitat
d'Alacant
Requisits: Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar
matriculat o matriculada en qualsevol titulació oficial,
estudis propis de postgrau o d'especialització. Per a les
activitats que així ho exigisquen, s'han d'acreditar
coneixements de valencià, anglès o altres llengües (o
estar estudiant-les).

GENERAL
Beques salari lligades a la renda per a la
realització d'estudis universitaris durant el curs
acadèmic 2018-2019 en universitats públiques
de la Comunitat Valenciana. Ref:B18-276
Termini de sol·licitud: Des del 6 d`agost 2018 fins al 5
d`octubre 2018
Durada: Curs 2018-2019, DOCV 03/08/18, Comunitat
Valenciana
Requisits: Alumnat que inicie estudis de Grau en
universitats públiques de la Comunitat Valenciana, en
règim presencial i a temps complet, en el curs 20182019. També podrà sol·licitar-la, l'alumnat que va
resultar beneficiari d'aquesta beca en la convocatòria
anterior i complisca amb els requisits exigits. Acreditar
residència administrativa en qualsevol municipi de la
Comunitat Valenciana. Consultar en les bases la resta
dels requisits.
Dotació: Màxim 6.000 €

Dotació: Segons activitat

UNIVERSITAT D'ALACANT. NEGOCIAT DE BEQUES

UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA

Pabellón de Alumnado, Edificio 21 03080 Alicante 965
903 736 beques@ua.es sa.ua.es/va/becas/

Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 600 948 739
voluntariat@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/

L'alumnat haurà d'emplenar per via telemàtica el
formulari de sol·licitud i presentar-ho, preferentment, en
el registre general de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, en els registres de les
universitats o en qualsevol altra de les dependències al
fet que es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En el cas que les i els sol·licitants optaren per presentar
la seua sol·licitud en una oficina de correus d'Espanya,
ho faran en sobre obert perquè cada imprès siga datat i
segellat per separat pel personal de correus abans de
ser certificat.

Ajudar en les tasques i els objectius del Programa de
Voluntariat Cultural i Lingüístic del Vicerectorat de
Cultura, Esport i Llengües exercint tasques com, per
exemple, les següents:
- Promoció d'activitats culturals i lingüístiques de la UA,
en el campus i fora d'aquest (jornades, fires, rutes,
espectacles, tallers, cursos, difusió en xarxa,
documentació gràfica, entrevistes, ressenyes, etc.)
- Suport al Servei de Llengües en el Programa de visites
a centres de secundària i en la promoció i l'execució de
les seues activitats
- Recolze al Servei de Llengües, al Servei de Cultura i al
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística en les
activitats que organitzen
- Suport a la formació del Voluntariat Cultural i Lingüístic
en cursos, tallers i activitats que organitze la UA o en els
quals participe.

BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´
ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.

TECNOLOGIES DE L'AIGUA I REG
Ajudes per a estudiants del Màster en Gestió
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua de la
Universitat d'Alacant. Ref:B18-207
Termini de sol·licitud: Des del 22 de juny 2018 fins al 15
de setembre 2018
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 21/06/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estudiants universitaris/es del Màster en
Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua de la
Universitat d'Alacant, que es troben matriculats/es
oficialment en la totalitat de les assignatures del Màster
en el curs acadèmic 2018-19, i que reunisquen els
següents requisits: No estar incapacitat/a físicament ni
patir malaltia que puga impedir el desenvolupament de
l'activitat formativa que constituïsca l'objecte de l'ajuda.
Les i els estudiants de nacionalitat estrangera no
comunitària hauran d'estar en possessió del NIE en el
termini de presentació de sol·licituds de la present
convocatòria.
Dotació: 1.500 €

Ajudes d'investigació sobre les diferents
activitats desenvolupades al llarg de la seua
trajectòria per Antoni Miró i la repercussió que
van tenir en la recuperació i el foment de l'art
contemporani i en la recuperació.... Ref:B18-241
Termini de sol·licitud: Des del 6 de juliol 2018 fins al 7 de
setembre 2018
Requisits: Poden concórrer projectes d'investigació
plantejats tant individualment com en equip de treball.
Han de constar les dades personals (nom, cognoms,
adreça, correu electrònic i telèfon) i el currículum de la
persona concursant o de cadascun dels membres del
grup concursant.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 90 98 21
s.promocio@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/
2 Ajudes per a promoure treballs que contribuïsquen al
coneixement i la difusió de l'art contemporani.

GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT DE L'AIGUA I
CIÈNCIES AMBIENTALS
Edificio Institutos Universitarios 03080 ALICANTE 965 90
39 48 iuaca@ua.es http://iuaca.ua.es/va/
Promoure la incorporació d'alumnes en el Màster en
Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua de la
Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2018-19,
mitjançant l'assignació d'una ajuda que els permeta
cursar aquests estudis i facilitar la seua futura orientació
professional o investigadora.

BEQUES I AJUDES A LA INVESTIGACIÓ
ART
Ajudes d'investigació de teoria, crítica o
història de l'art contemporani sobre qualsevol
aspecte relacionat amb les arts o els artistes
plàstics o artistes plàstiques o sobre l'obra
d'Antoni Miró amb la publicació del treball en
2019. Ref:B18-242
Termini de sol·licitud: Des del 6 de juliol 2018 fins al 7 de
setembre 2018
Requisits: Poden concórrer projectes d'investigació
plantejats tant individualment com en equip de treball.
Han de constar les dades personals (nom, cognoms,
adreça i telèfon) i el currículum de la persona concursant
o de cadascun dels membres del grup concursant.

Ajudes per a la captació de projectes europeus
o altres programes d'àmbit internacional
d'I+D+I. Ref:B18-231
Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 15
d`octubre 2018
Requisits: Podrà presentar sol·licitud qualsevol membre
del personal docent i investigador pertanyent a la
plantilla de la Universitat d'Alacant amb titulació de
doctor o doctora, que siga investigador/a principal en
una proposta de projecte que es present a una
convocatòria de programes de la UE (especialment,
Horitzó 2020).
Dotació: Màxim global 20.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
La present convocatòria té per objecte la concessió
d'ajudes per a facilitar la preparació de propostes de
projectes d'I+D+I que concórreguen a programes de la
Unió Europea (UE), especialment Horitzó 2020, així com
altres programes d'àmbit internacional que financen
activitats d'I+D+I.

Ajudes per a proves de concepte. Ref:B18-238

UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA

Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 5
de novembre 2018

Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 90 98 21
s.promocio@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/

Durada: 12 mesos, BOUA 28/06/18, Universitat d'Alacant

3 Ajudes per a promoure treballs que contribuïsquen al
coneixement i la difusió de l'art contemporani.

Requisits: Equips formats com a mínim per 2
investigadors o investigadores a temps complet, o en
còmput equivalent, vinculats estatutària o
contractualment com a personal docent i investigador a
la Universitat d'Alacant i en servei actiu. L'investigador o
la investigadora principal ha de posseir el títol de doctor
o doctora.

Dotació: Màxim 25.000 € per prova

GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/

Ajudes per a recolzar la contractació de
personal investigador doctor. Ref:B18-223

Estimular el desenvolupament de projectes d'investigació
aplicada i afavorir la transferència de tecnologia al teixit
productiu a través de la realització de proves
de concepte sobre resultats d'investigació que permeten
augmentar el valor dels mateixos, verificar la seua
viabilitat tècnica i econòmica, i fer-los més atractius per a
les empreses.

Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 31
de desembre 2018

Ajudes per a reparació d'instrumentació
científica. Ref:B18-233
Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 30
de novembre 2018
Requisits: Podran presentar sol·licitud d'ajuda els
directors o les directores dels departaments, instituts o
grups de recerca de la Universitat d'Alacant que durant
2018 hagen assumit el cost de la reparació d'un equip
d'instrumentació científica a través del Laboratori
d'Electrònica dels Serveis Tècnics d'Investigació o, per
impossibilitat tècnica d'aquest, a través d'una empresa
externa. En el cas de sol·licituds realitzades des de
departaments o instituts, aquestes hauran d'anar
avalades per, almenys, un grup d'investigació adscrit al
mateix. Només es podrà presentar una sol·licitud per
departament, institut o grup d'investigació.

Requisits: PDI de la Universitat d'Alacant, membre d'un
grup d'investigació que tinguen concedida una ajuda per
a la contractació de personal investigador en el marc del
Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-formació o
Juan de la Cierva-incorporació del MINECO en les
convocatòries de 2017 o anteriors que no hagen sigut
beneficiaris d'aquestes ajudes prèviament. Les i els
beneficiaris de les ajudes hauran de cofinançar almenys
en un 20% la quantitat inicial compromesa en les sol·
licituds dels respectius programes d'actuació.
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
Les ajudes hauran de destinar-se a complementar les
despeses derivades de la contractació de personal
investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, Juan
de la Cierva-formació i Juan de la Cierva-incorporació
del Ministeri d'Economia i Competitivitat concedits en la
convocatòria 2017 i anteriors.

BEQUES POSTGRAU

Dotació: Fins a 6.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
Cofinançar la reparació d'instrumentació científica dels
grups d'investigació de la Universitat d'Alacant.

BEQUES POSTDOCTORALS

QUÍMICA
Ajudes per a estudiants del Màster en
Ingenieria Química de la Universitat d'Alacant.
Ref:B18-256
Termini de sol·licitud: Des del 17 de juliol 2018 fins al 15
de novembre 2018
Durada: Curs 2018 - 2019, BOUA 16/07/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estudiants universitaris/as del Màster
d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant i que es
troben matriculats/es oficialment en la totalitat de les
assignatures del primer curs del Màster en el curs
acadèmic 2018- 19.
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. ENGINYERIA
QUÍMICA
Apartado Correos 99 Edificio Ciencias I, Planta Baja
03080 Alicante 965 90 3867 diqui@ua.es diq.ua.es/va/
És objecte de la present convocatòria promoure la
incorporació d'alumnes en el primer curs del Màster en
Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant durant el
curs acadèmic 2018-19, mitjançant l'assignació d'una
ajuda que els permeta cursar aquests estudis i facilitar la
seua futura orientació professional o investigadora.

BEQUES PREDOCTORALS

GENERAL

EMPRESA

Ajudes destinades a la formació predoctoral en
col·laboració amb empreses. Ref:B18-237

Intel·ligència Estratègica per a Organitzacions
Innovadores. Ref:CR-41369

Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 30
de setembre 2018

Nombre de crèdits:6

Durada: Màxim 36 mesos., BOUA 28/06/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: El sol·licitant d'aquesta ajuda haurà de ser
el/la director/a de la tesi doctoral de la tesi a
desenvolupar, sent el doctorand el beneficiari/a.
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
Es finançaran un màxim de 7 ajudes per a projectes o
contractes a distribuir indistintament, depenent de les sol
·licituds presentades, entre les següents modalitats:
Modalitat A: Ajudes per a contractes predoctorals
cofinançats entre la Universitat d'Alacant i una empresa.
Modalitat B: Ajudes per al finançament de projectes
d'I+D+I que donen lloc a una tesi amb esment de
"Doctorat Industrial".

Termini de sol·licitud: Des del 7 de juny 2018 fins al 31
d`agost 2018
Dates: De l'1 d'octubre de 2018 al 31 de juliol de 2019,
semi-presencial, Campus de San Vicente, Alicante
Cost: 450€
Facultat d'Econòmiques. Departamiento d'Organització
d'empreses
Campus de San Vicente 03690 Alicante
inteligenciaestrategia@ua.es
http://inteligenciaestrategica.ovtt.org/
semi-presencial: online i una setmana presencial.

CURSOS DIVERSOS
CIÈNCIES NATURALS
Divulgar ciència en el segle XXI 2018. Ref:CR41378

Suport lingüístic per a elaborar tesis doctorals
en valencià i en llengües estrangeres. Ref:B18123
Termini de sol·licitud: Des del 15 març 2018 fins al 31 de
desembre 2018
Durada: Any 2018, BOUA 14/03/18, Servei de Llengües
Requisits: Persones matriculades en programes de
doctorat de la Universitat d'Alacant que presentaran la
tesi doctoral en valencià o en una llengua estrangera.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 965 903 485 servei.pl@ua.es
slc.ua.es/va/
Aquesta iniciativa pretén estimular l'elaboració de tesi en
valencià i en llengües estrangeres i millorar el
coneixement i l'ús del llenguatge científic i la terminologia
en aquestes llengües entre l'alumnat de doctorat de la
Universitat d'Alacant.

Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 4 de juliol 2018
Dates: Del 5 al 7 de setembre de 2018, De 9 a 19:15
hores, Edifici Germà Bernàcer, Universitat d'Alacant
Amb la intervenció de: Isabel Abril, Catedràtica de Física
Aplicada, Universitat d'Alacant
Cost: 40 euros
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. FÍSICA APLICADA
Apdo. Correos 99 03080 ALICANTE 96 590 3540
dfapl@ua.es http://dfapl.ua.es/va/
L'objectiu general d'aquest curs és promoure i fomentar
en la ciudadania l'interès per la ciència, mostrant
diverses formes d'abordar els reptes científics del món
actual des de diferents perspectives. Per a açò
comptarem amb reconeguts científics i divulgadors
pertanyents a diverses disciplines científiques.

EXPOSICIONS
CURSOS

ART

Dotació: 555,45 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

"Hugo Pratt i Curt Maltès: Itineraris creuats".
Ref:CU-16546

Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/

Dates: Del 28 de juny a l'1 d'octubre de 2018, de dilluns
a divendres de 10.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h.
Dissabte de 10.00h a 13.00h. Agost només als matins,
Sala Llevant. Auditori de la Mediterrània. Plaça de
l'Almàssera, 1, La Nucia (Alacant)

Col·laborar en el projecte de recerca "Innovació en
tecnologies per a l'educació" realitzant les següents
funcions:
- disseny i desenvolupament d'un servidor per a una
plataforma d'aprenentatge
- dissenye i desenvolupament d'un front-end per a
estudiants de la plataforma
- dissenye d'interfícies multimèdia
- i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE SEUS
UNIVERSITÀRIES
Ap. Correos 99. Edif. Germán Bernácer 03080
ALICANTE 96 590 93 23 s.seus@ua.es
http://web.ua.es/va/seus/
Exposició que recorre les aventures de Curt Maltès:
còmics antics i estudis, així com reproduccions d'aquarel
·les, dibuixos i vinyetes del marí de Malta. Una mostra
que ens farà sentir la màgia del novè art.

PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A
PROJECTES D´INVESTIGACIÓ
INFORMÀTICA
1 Plaça de personal col·laborador junior per al
projecte "Innovació en tecnologies per a
l'educació", I-PI 53-18. Ref:E18-297
Termini de sol·licitud: Des del 1 d`agost 2018 fins al 14
d`agost 2018
Requisits: Estar en possessió de la titulació d'Enginyeria
en Informàtica o Grau en Enginyeria Multimèdia o en
Enginyeria Informàtica més un màster oficial.
Dotació: 1.041,47 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en el projecte d'investigació "Innovació en
tecnologies per a l'educació" realitzant les següents
funcions:
- disseny i desenvolupament d'un servidor per a una
plataforma d'aprenentatge
- disseny i desenvolupament d'un front-end per a
estudiants de la plataforma
- disseny interfícies multimèdia
- i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

2 Places de personal col·laborador junior per al
projecte "Innovació en tecnologies per a
l'educació", I-PI 54-18. Ref:E18-298
Termini de sol·licitud: Des del 1 d`agost 2018 fins al 14
d`agost 2018
Requisits: Estar en possessió de la titulació d'Enginyeria
en Informàtica o Grau en Enginyeria Multimèdia o en
Enginyeria Informàtica més un
màster oficial.

2 Places de personal col·laborador junior per al
projecte "Innovació en tecnologies per a la
indústria 4.0", I-PI 55-18. Ref:E18-299
Termini de sol·licitud: Des del 1 d`agost 2018 fins al 14
d`agost 2018
Durada: 3 mesos, BOUA 31/07/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació d'Enginyeria
en Informàtica o Grau en Enginyeria Informàtica més un
màster oficial.
Dotació: 1.041,47 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en el projecte d'investigació "Innovació en
tecnologies per a la indústria 4.0" per a la integració de
Tecnologies de la Informació, Comunicació i Control en
l'àmbit de l'enginyeria de processos dins de les activitats
definides en el desenvolupament de la Unitat Científica
d'Innovació "ARS INNOVATIO", realitzant les següents
tasques:
- Disseny de sistemes basats en paradigmes d'Intel·
ligència Artificial
- Disseny de models de Machine Learning en sistemes
cloud i Big - Data
- i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte

PREMIS I CONCURSOS

CULTURA

DISCAPACITAT

Premis TFG i TFM de la Càtedra de Cultura
Gitana 2018. Ref:PC18-265

Premis a TFG i TFM de la Càtedra Aigües
d'Alacant d'Inclusió Social. Ref:PC18-268

Termini sol·licitut: Des del 21 de juny 2018 fins al 19
d`octubre 2018

Termini sol·licitut: Des del 21 de juny 2018 fins al 19
d`octubre 2018

Requisits: Podrà optar als Premis qualsevol estudiant de
Grau o Màster de la Universitat d'Alacant durant el curs
2017/2018 i amb treballs que estiguen relacionats amb
temàtiques del Poble Gitano.

Requisits: Podrà optar als Premis qualsevol alumne que
haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la
Universitat d'Alacant durant els cursos 2016/2017 i
2017/2018 i que estiguen relacionats amb l'àmbit
d'estudi de les persones amb discapacitat i les
estratègies per a la seua inclusió social.

Dotació: Fins a 450 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT SOCIAL, INCLUSIÓ I IGUALTAT
Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965 909 917 vr.social@ua.es web.ua.es/va/vrsocial/
La finalitat d'aquesta convocatòria impulsar i premiar la
realització de TFG i TFM d'elevada qualitat acadèmica
que aborden estudis relacionats amb la Comunitat i
Cultura Gitana. Els TFG i els TFM hauran d'haver
aconseguit, en la seua defensa, una nota mínima de 9.

CURTMETRATGES
Concurs de curtmetratges "Torrerífico"
realitzats mitjançant telèfon mòbil 2018.
Ref:PC18-324
Termini sol·licitut: Des del 31 de juliol 2018 fins al 22
d`octubre 2018
Requisits: Pot concórrer qualsevol persona física major
de 14 anys. Es necessitarà una autorització de pare,
mare o representant legal si el participant és menor de
18 anys.
Dotació: 300 i 100 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE SEUS
UNIVERSITÀRIES
Centro Cultural Virgen del Carmen, C/ del Mar, 28 03182
Torrevieja (Alicante) 96 590 93 23 sede.torrevieja@ua.es
https://web.ua.es/va/seus/torrevieja/seu-universitaria-detorrevella.html
La temàtica ha de ser predominantment de terror.
Els curtmetratges han de tenir una durada màxima de 5
minuts (incloent els crèdits), han de presentar-se en
format vídeo digital gravat mitjançant un telèfon mòbil i
produïts després de l'1 de gener de 2017.
Poden estar realitzats en qualsevol idioma oficial de la
Comunitat Valenciana , amb guions originals i inèdits, no
premiats en concursos anteriors.

Dotació: Fins a 450 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT SOCIAL, INCLUSIÓ I IGUALTAT
Carretera San Vicente s/n 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 965 909 917 vr.social@ua.es
web.ua.es/va/vr-social/
L'objectiu és premiar treballs d'elevada qualitat
acadèmica que aborden estudis relacionats amb la
inclusió social de les persones amb discapacitat,
l'atenció, promoció i protecció dels drets i llibertats
fonamentals. Els TFG i els TFM hauran d'haver
aconseguit, en la seua defensa, una nota mínima de 9
(nou).

EMPRESA

IGUALTAT

V Concurs 5U CV STARTUP. Ref:PC18-293

Premis TFG i TFM que desenvolupen
temàticament la identitat de gènere, expressió
de gènere, diversitat afectiu-sexual i diversitat
familiar. Ref:PC18-267

Termini sol·licitut: Des del 6 de juliol 2018 fins al 7 de
setembre 2018
Requisits: Es podran presentar empreses amb forma
societària mercantil, així com empresaris individuals i
qualsevol emprenedor/és amb un projecte empresarial
que encara no estiga constituït com a empresa en la
qual almenys un dels integrants de l'equip siga estudiant,
egressat o titulat de la UA.
Els finalistes i guanyadors d'anteriors edicions del
concurs podran presentar-se sempre que ho facen amb
propostes d'idees diferents a les presentades
anteriorment o a una categoria diferent.

Termini sol·licitut: Des del 21 de juny 2018 fins al 19
d`octubre 2018
Requisits: Podrà optar als Premis qualsevol estudiant de
Grau o Màster de la Universitat d'Alacant durant el curs
2017/2018 i amb treballs que aborden les matèries
d'identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat
sexual i familiar en qualsevol de les seues
manifestacions i perspectives teòriques i
metodològiques.

Dotació: Fins a 9.000 €

Dotació: Fins a 450 €

UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ

UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT SOCIAL, INCLUSIÓ I IGUALTAT

Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante 965 903 475 vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/va/vr-estudiants/

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965 909 917 vr.social@ua.es web.ua.es/va/vrsocial/

Es convoca per al present any 2017 la IV edició dels
Premis CONCURS 5U-CV STARTUP amb dues
categories:
Categoria Startup: (16.500 € en premis/finançament)
Podrà participar en aquesta categoria qualsevol
microempresa i/o pime que tinga la seua seu social a la
Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una
antiguitat mínima d'1 any i màxima de 4 anys pel que fa
a la data límit de presentació de la documentació a
aquest concurs, en la qual almenys un dels socis
fundadors siga estudiant, egressat o titulat de la
Universitat d'Alacant.
Categoria Startup Junior: (3.750 € en premis)
Podrà participar en aquesta categoria qualsevol
emprenedor/és amb un projecte empresarial que encara
no estiga constituït com a empresa en la qual almenys
un dels integrants de l'equip siga estudiant, egressat o
titulat de la Universitat d'Alacant.

La finalitat d'aquesta convocatòria impulsar i premiar la
realització de TFG i TFM d'elevada qualitat acadèmica.
Els TFG i els TFM hauran d'haver aconseguit, en la seua
defensa, una nota mínima de 9.

RESPONSABILITAT SOCIAL
Premis a TFG i TFM de la Càtedra de
Responsabilitat Social 2018. Ref:PC18-266
Termini sol·licitut: Des del 21 de juny 2018 fins al 19
d`octubre 2018
Requisits: Podrà optar als Premis qualsevol alumne que
haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la
Universitat d'Alacant durant el curs 2017/2018 i que es
trobe relacionat amb la Responsabilitat Social.
Dotació: Fins a 450 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT SOCIAL, INCLUSIÓ I IGUALTAT
Carretera San Vicente s/n 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 965 909 917 vr.social@ua.es
web.ua.es/va/vr-social/
L'objectiu principal d'aquests premis és la promoció de
l'activitat investigadora en el marc general de la
responsabilitat social, independentment de la disciplina
acadèmica des de la qual siga tractada.

SOCIALS I JURÍDIQUES

UNIVERSITAT

Concurs fotogràfic "Photo Alacant Solidari".
Ref:PC18-323

Concurs "Un lema per a la UA". Ref:PC18-307

Termini sol·licitut: Des del 31 de juliol 2018 fins al 22 de
febrer 2019

Termini sol·licitut: Des del 20 de juliol 2018 fins al 14 de
setembre 2018

Requisits: Podran participar totes les persones majors de
18 anys de qualsevol nacionalitat i país de residència.

Requisits: Podran participar a títol individual estudiants,
col·lectiu Alumni UA, PDI i PAS de la Universitat
d'Alacant. Queden exclosos els membres del jurat.

Dotació: Reproducció fotografia

Dotació: Tablet+diploma

UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I LLENGÜES

UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ

Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante 965
903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/va/vr-cultura/

Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante 965 903 475 vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/va/vr-estudiants/

Les fotografies o composicions fotogràfiques
presentades a Concurs tindran com a temàtica la
solidaritat en la ciutat d'Alacant i hauran de prendre com
a referència la ciutat d'Alacant per a la seua identificació.
L'arxiu presentat ha de tenir un mínim de 1Mb i no podrà
excedir els 5 Mb.

Cada concursant podrà presentar un màxim de dos
lemes, redactats en castellà o valencià, amb un màxim
de 6 paraules.

VOLUNTARIAT
TURISME
Concurse Premis millors TFG i TFM de la
Universitat d'Alacant. Càtedra d'Estudis
Turístics Pedro Zaragoza Orts 2018. Ref:PC18229

Premis TFG i TFM que desenvolupen
temàticament el fenomen social del voluntariat
així com la implementació de programes,
projectes i accions voluntàries 2018. Ref:PC18269

Termini sol·licitut: Fins al 14 d`octubre 2018

Termini sol·licitut: Des del 21 de juny 2018 fins al 19
d`octubre 2018

Requisits: Podrà optar als premis qualsevol alumne que
haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la
Universitat d'Alacant durant els cursos 2015/16 i
2016/2017 i que haja estat relacionat amb el turisme.

Requisits: Estudiants de Grau o Màster de la Universitat
d'Alacant que els seus TFG i TFM s'hagen defensat
durant el curs acadèmic 2017-2018 obtenint una nota
mínima de 9 (nou).

Dotació: 400 €, 250 € i 150 €

Dotació: Fins a 450 €

UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA D'ESTUDIS
TURÍSTICS PEDRO ZARAGOZA ORTS

UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT SOCIAL, INCLUSIÓ I IGUALTAT

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3400
http://web.ua.es/va/pedrozaragoza/noticies.html

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965 909 917 vr.social@ua.es web.ua.es/va/vrsocial/

Els participants interessats hauran de presentar la
candidatura a través del formulari habilitat en la pàgina
web de la Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza
Orts de la Universitat d'Alacant.

Els TFG i TFM hauran de desarrrollar temàtiques
vinculades al voluntariat com a fenomen social o a la
implementació d'accions voluntàries en diferents àrees.

