AJUDES A ASSOCIACIONS
GENERAL

Requisits: Estudiants matriculats en el programa de
Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat
d'Alacant, curs 2018/19, que vagen a realitzar una
estada en una universitat o centre de recerca superior
estranger en aquest curs acadèmic.
Dotació: 2.350 €

Ajudes per a l'organització d'activitats de
foment de la participació estudiantil per al curs
2018/19. Ref:B18-301
Termini de sol·licitud: Des del 20 de setembre 2018 fins
al 12 de juliol 2019
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 20/09/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Delegacions d'estudiants de centre i les
associacions universitàries inscrites en l'Hotel
d'Associacions del Consell d'Estudiants de la Universitat
d'Alacant.

UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT
Campus Universitario. Carretera San Vicente del
Raspeig s/n 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965 903 512 facu.salut@ua.es
fcsalud.ua.es/va/
Promoure la mobilitat internacional d'estudiants
matriculats en el Doctorat en Ciències de la Salut de la
Universitat d'Alacant.

CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Dotació: Màx. 100% de la despesa
UNIVERSITAT D'ALACANT. CONSELL D'ESTUDIANTS
Aulario I. Despacho 4. Aptdo 99 03080 Alicante 965 903
675 cons.estudiants@ua.es web.ua.es/va/consejoestudiantes/consell-d-estudiants.html
Ajudes per a finançar activitats i accions que fomenten la
participació dels estudiants.

AJUDES DE MOBILITAT
CIÈNCIES DE LA SALUT
Ajuda econòmica per a realitzar mobilitat
internacional per estudiants de grau de la
Facultat de Ciències de la Salut de la
Universitat d'Alacant. Ref:B18-322
Termini de sol·licitud: Des del 3 de desembre 2018 fins
al 17 de desembre 2018
Requisits: Haver formalitzat matrícula en la Facultat de
Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant i ser
beneficiari de plaça definitiva per a cursar estudis durant
l'any acadèmic 2018/19 en el programa de mobilitat
Erasmus o en Universitats No Europees amb les quals la
UA haja subscrit conveni d'intercanvi d'estudiants.
Dotació: Màxim 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT
Campus Universitario. Carretera San Vicente del
Raspeig s/n 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965 903 512 facu.salut@ua.es
fcsalud.ua.es/va/

Borses de viatge per a participació en el
seminari doctoral conjunt entre la Glasgow
Caledonian University i la Universitat d'Alacant.
Curs 2018-19. Ref:B18-392
Termini de sol·licitud: Des del 11 de desembre 2018 fins
al 17 de desembre 2018
Durada: Del 21 i 25 de gener, BOUA 10/12/18, Glasgow
Caledonian University, Glasgow (Regne Unit)
Requisits: Podran sol·licitar aquesta ajuda els i les
estudiants matriculats/es en el Programa de Doctorat en
Empresa, Economia i Societat i el professorat vinculat a
aquest programa.
Dotació: Màxim 1.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CC
ECONÓNOMICAS I EMPRESARIALS - RELACIONS
INTERNACIONALS
Carretera San Vicente del Raspeig s/n, Edificio Germán
Bernácer 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 965
909 406 international.feb@ua.es
economicas.ua.es/va/vrim/
La Universitat d'Alacant celebra, al costat de la Glasgow
Caledonian University, un Seminari de Doctorands que
té lloc a principis de cada any a Glasgow (Regne Unit).
En 2019 el seminari es desenvoluparà entre els dies 21 i
25 de gener. La Universitat d'Alacant disposa d'una
ajuda del Banc de Santander per a finançar borses de
viatge per a professorat i estudiants del Programa de
Doctorat en Empresa, Economia i Societat. Les borses
de viatge objecte d'aquesta convocatòria finançaran les
despeses de transport i allotjament a Glasgow (Regne
Unit).

Afavorir la mobilitat internacional d'estudiants de grau.

Ajudes per a la mobilitat internacional
d'estudiants de Doctorat en Ciències de la Salut
de la Universitat d'Alacant. Ref:B18-321

Selecció d'estudiants per al programa de doble
grau de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat d'Alacant amb la
Northwestern State University durant el curs
acadèmic 2019/20. Ref:B18-391

Termini de sol·licitud: Des del 3 de desembre 2018 fins
al 17 de desembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 11 de desembre 2018 fins
al 21 de desembre 2018

Durada: Curs 2018/19, BOUA 16/10/18, Universitat
d'Alacant

Durada: 1 curs acadèmic, BOUA 10/12/18, Northwestern
State University, Louisiana (EUA)

Requisits: Estar matriculats/es en la UA en el Grau
d'ADE, tant en el moment de la inscripció en el programa
de mobilitat com durant l'intercanvi, i haver superat un
mínim de 120 crèdits en la convocatòria C4 del curs
2017/18 (per a estudiants dels Dobles Graus de Turisme
-ADE i I2ADE es consideraran únicament les
assignatures corresponents al Grau en ADE). Posseir un
nivell mínim B2 d'anglès acreditat a través d'algun dels
certificats indicats en la convocatòria.
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CC
ECONÓNOMICAS I EMPRESARIALS - RELACIONS
INTERNACIONALS
Carretera San Vicente del Raspeig s/n, Edificio Germán
Bernácer 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 965
909 406 international.feb@ua.es
economicas.ua.es/va/vrim/
Seleccionar estudiants del Grau en ADE de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials per a gaudir un
curs acadèmic complet en la Northwestern State
University (NSU), amb la qual existeix un conveni de
doble grau.

FILOSOFIA I LLETRES
Ajudes per a estudiants del programa de
doctorat en Filosofia i Lletres. Curs 2018-2019.
Ref:B18-326
Termini de sol·licitud: Des del 18 d`octubre 2018 fins al
31 d`agost 2019
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 17/10/18
Requisits: Ser estudiant del programa de doctorat en
Filosofia i Lletres de la Facultat de Filosofia i Lletres de
la Universitat d'Alacant. Haver realitzat i acabat entre el
24 de maig de 2018 i el 31 d'agost de 2019 un
desplaçament a un centre acadèmic que diste més de
150 km de la Universitat d'Alacant i del domicili durant el
curs del sol·licitant, i que li haja suposat al doctorant
despeses de viatge i/o allotjament per una quantitat igual
o superior a la de l'ajuda que se sol·licita, per a una de
les següents activitats: Estada d'un mínim de quinze dies
en una universitat o centre d'investigació superior o
assistència a un congrés científic amb presentació de
comunicació.
Dotació: De 300 a 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE FILOSOFIA
I LLETRES
Campus Universidad de Alicante 03690 ALICANTE
965903448 facu.lletres@ua.es http://lletres.ua.es/va/
Sufragar part de les despeses de desplaçament de
l'alumnat del programa de doctorat en Filosofia i Lletres, i
així afavorir la mobilitat.

GENERAL
Programa de mobilitat Erasmus+ KA103
estudis, Curs 2019/2020. Ref:B18-378
Termini de sol·licitud: Des del 3 de desembre 2018 fins
al 21 de desembre 2018
Durada: De 3 a 12 mesos, BOUA 29/11/18, Universitats
europees

Requisits: Haver superat un nombre mínim de crèdits
segons els estudis des dels quals se sol·licita l'intercanvi.
Tenir el nivell d'idiomes establit per a cada destinació.
Consultar la resta de requisits en les bases.
UNIVERSITAT D'ALACANT. NEGOCIAT DE MOBILITAT
Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad/
Per mitjà d'aquest Programa l'alumnat de la Universitat
d'Alacant / Universitat d'Alacant pot realitzar una part
dels seus estudis en universitats europees amb les quals
la UA ha subscrit acords d'intercanvi d'estudiants. Aquest
intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement
acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu
perfil curricular.

AJUDES DIVERSES
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:B18-265
Termini de sol·licitud: Fins al 18 de gener 2019
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.
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.

GENERAL

GENERAL

Ajudes del Vicerectorat d'Estudis i Formació
per compliment d'objectius en ensenyaments
universitaris oficials de màster per al curs 20182019. Ref:B18-376

Ajudes al transport per a la realització
d'activitats docents en grup organitzades, pels
centres i departaments, fora del campus de la
Universitat d'Alacant durant el curs 2018/2019.
Ref:B18-313

Termini de sol·licitud: Des del 29 de novembre 2018 fins
al 20 de desembre 2018
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 28/11/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Podran sol·licitar aquestes ajudes, els Degans
o Deganes de les Facultats i el Director o Directora de
l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant,
respecte dels màsters oficials de la Universitat d'Alacant
que estan adscrits a aquests centres, vigents durant el
curs 2018-2019, inclosos els interuniversitaris, que
compten amb una mitjana de 15 estudiants de nou
ingrés o més en els tres últims cursos acadèmics.
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT
D'ESTUDIS I FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 743 / 965 909
839 vr.estudis@ua.es web.ua.es/va/vrestudis/vicerectorat-d-estudis-i-formacio.html
Facilitar el finançament de despeses de promoció i
difusió, activitats formatives complementàries i fòrums
amb empreses, de màsters oficials de la Universitat
d'Alacant,
inclosos els interuniversitaris, que tinguen una mitjana
d'almenys 15 estudiants de nou ingrés en els últims tres
cursos acadèmics. També podran destinar-se a altres
despeses que permeten donar impuls i enriquir la
titulació, sempre que estiguen degudament justificats i
hagen sigut autoritzats prèviament pel Vicerectorat
d'Estudis i Formació.

GÈNERE
Ajudes per a l'organització de congressos i
seminaris. Ref:B18-350
Termini de sol·licitud: Des del 6 de novembre 2018 fins
al 15 de juny 2019
Durada: Entre juliol i desembre de 2019, BOUA
06/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Professorat integrant de l'Institut.
Dotació: Màxim 1.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/va/
Finançar parcialment l'organització de congressos,
seminaris i un altre tipus d'activitats científiques en
l'àmbit dels estudis de gènere.

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

Termini de sol·licitud: Des del 1 d`octubre 2018 fins al 31
de gener 2019
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 01/10/18, Vicerectorat
d'Estudiants i Ocupació, Campus de Sant Vicent
Requisits: Podran sol·licitar la percepció d'aquest tipus
d'ajudes les Facultats, Escola, Departaments i Instituts
Universitaris de Recerca i la Universitat Permanent, així
com els professors i professores que imparteixen la
docència d'assignatures que requereixen aquest tipus
d'acció formativa.
Dotació: Màx. 70% del cost
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ
Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante 965 903 475 vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/va/vr-estudiants/
Ajuda per a finançar parcialment el cost derivat del
transport utilitzat en una activitat formativa en grup i fora
del campus, de la docència en qualsevol de les
titulacions oficials que s'imparteixen en la Universitat
d'Alacant.
Queden excloses les activitats de recerca, esportives,
peticions de material inventariable i activitats lúdiques o
culturals.

BEQUES I AJUDES PER A FORMACIÓ O
PRÀCTIQUES

GENERAL

GENERAL

Programa de Beques Pràctiques Fundació
ONCE - CRUE. Ref:B18-336

Suport lingüístic per a elaborar tesis doctorals
en valencià i en llengües estrangeres. Ref:B18123

Termini de sol·licitud: Des del 15 d`octubre 2018 fins al
17 de desembre 2018
Durada: De 3 a 6 mesos
Requisits: Tenir una discapacitat reconeguda igual o
superior al 33%. Estar matriculat/a en en alguna dels
ensenyaments de grau o màster oficial o propi de la
Universitat d'Alacant. Haver superat almenys el 50% dels
crèdits totals del pla d'estudis (en el cas dels màster d'un
sol curs, no es tindrà en compte aquesta condició,
simplement el tenir matrícula en el curs actual).
Dotació: 600 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. UNITAT DE PRÀCTIQUES
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 ALICANTE 965
909 826 s.practiques@ua.es sa.ua.es/va/practicasempresa/
Promoure la realització de pràctiques acadèmiques
externes per a estudiants universitaris amb discapacitat
facilitant així el seu accés a una primera experiència
laboral i millorant d'aquesta manera les seues
oportunitats laborals i la seua carrera professional.
A la Universitat d'Alacant li correspon gestionar 3 beques
per al curs acadèmic 2018-2019.

BEQUES POSTDOCTORALS
GENERAL

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.

CONCURSOS DOCENTS
GENERAL
Concurs places de personal docent i
investigador en règim de contractació laboral
per al curs 2018/2019. Ref:E18-533
Termini sol·licitut: Des del 14 de desembre 2018 fins al
28 de desembre 2018

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

Requisits: Segons plaça.

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

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

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.

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

Preu: 27,40 €

UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES

Plaça: DC03590. Àrea de coneixement: Infermeria.
Plaça: DC04012. Àrea de coneixement: Infermeria.
Plaça: DC04405. Àrea de coneixement: Infermeria.
Plaça: DC04406. Àrea de coneixement: Infermeria.
Plaça: DC04407. Àrea de coneixement: Infermeria.
Plaça: DC04597. Àrea de coneixement: Infermeria.
Plaça: DC02359. Àrea de coneixement: Dret del Treball i
de la Seguretat Social. Plaça: DC04598. Àrea de
Coneixement: Química Orgànica.

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/

CONFERÈNCIES

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 PREDOCTORALS

HUMANITATS

BANCS

Don Ramón de Campoamor i la seua època.
Ref:CO-17800

Les fintech en el sector bancari tradicional.
Ref:CR-41418

Dates: 20 de desembre de 2018, 20.00 h, Sala
Villanueva del Col·legi Diocesà Santo Domingo.
Universitat Històrica, Oriola (Alacant)

Nombre de crèdits:3

Amb la intervenció de: D. Julio Calvet Botella. President
del Patronat Històric Artístic d'Oriola
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/

Termini de sol·licitud: Fins al 5 de desembre 2018
Dates: Del 10 de desembre de 2018 al 25 de febrer de
2019, En línia
Cost: 39 euros
UNIVERSITAT D'ALACANT. Institut d'Economia
Internacional (IEI)
Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 9759 infocursos@iei.ua.es
https://unicursos.iei.ua.es/va/

MEDI AMBIENT

Descobreix les principals transformacions que està
experimentant el sector bancari i els reptes que hauran
d'afrontar les empreses financeres en el segle XXI.

L'horta del Segura, naturalesa estructurada
d'un ecosistema de gran valor ambiental.
Ref:CO-17787

CIÈNCIES DE LA SALUT

Dates: 19 de desembre de 2018, 12.00 h, Aula 2.14 - 2ª
planta - Campus de la Mercè. Universitat de Múrcia,
Murcia
Amb la intervenció de: Gregorio Canales Martínez.
Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat
d'Alacant.
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/

CURSOS DE FORMACIÓ DE SERVEIS
BIBLIOTECARIS
INTERNET
Posa la xarxa a treballar per a tu. I descansa.
Ref:CR-41390
Dates: 13 i 20 de desembre de 2018, 12.00 a 13.00 h,
Edifici de la Biblioteca General. Aula d'informàtica de la
Planta Baixa, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. PuntBIU
Edif. Biblioteca General, planta baja. Car. de San
Vicente del Raspeig S/N 03690 Campus de San Vicente
del Raspeig 965903996/965903995 puntbiu@ua.es
http://biblioteca.ua.es/va/puntbiu/puntbiu-formacio-einformacio-a-usuaris.html

CURSOS DIVERSOS

Recerca des de la perspectiva de gènere en
Ciències de la Salut. Ref:CR-41421
Termini de sol·licitud: Fins al 18 de desembre 2018
Dates: Del 18 de desembre de 2018 al 15 de març de
2019, En línia
Cost: De 40 a 100€ segons col·lectiu
UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE
Aulario II, 1ª planta 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965 909 415 / 658 iuieg@ua.es ieg.ua.es/va/
El curs està dissenyat per a brindar als/les participants
una comprensió científica del gènere com un concepte
teòric i revisar la seua relació amb la salut.
Utilitza diferents marcs i perspectives conceptuals i
aproximacions metodològiques dins de l'àmbit de la
recerca per a poder discutir sobre com incorporar la
perspectiva de gènere en recerca epidemiològica,
pràctiques de salut pública, polítiques de salut i aplicació
clínica.

COMERÇ

ECONOMIA

Comerç Internacional en l'Economia Xina.
Ref:CR-41427

Economia Col·laborativa: Innovació, èxit i
reptes en l'era d'Uber i Airbnb. Ref:CR-41428

Nombre de crèdits:3

Nombre de crèdits:3

Termini de sol·licitud: Des del 14 de desembre 2018 fins
al 7 març 2019

Termini de sol·licitud: Des del 14 de desembre 2018 fins
al 7 març 2019

Dates: Del 8 de març al 27 de maig de 2019, En línia

Dates: Del 8 de març al 27 de maig de 2019, En línia

Cost: 39 euros

Cost: 39 euros

UNIVERSITAT D'ALACANT. Institut d'Economia
Internacional (IEI)

UNIVERSITAT D'ALACANT. Institut d'Economia
Internacional (IEI)

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 9759 infocursos@iei.ua.es
https://unicursos.iei.ua.es/va/

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 9759 infocursos@iei.ua.es
https://unicursos.iei.ua.es/va/

Coneix les particularitats i oportunitats del gegant asiàtic
de la mà d'experts i emprenedors a Xina.

Descobreix aquesta nova forma de consum col·laboratiu,
les aplicacions en l'economia real de la col·laboració
entre usuaris, les majors empreses basades en aquest
model i els reptes de futur als quals s'enfrontaran.

COMPTABILITAT
EDUCACIÓ
Gestió Comptable Informatitzada. Ref:CR-41424
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 3 de desembre 2018 fins
al 28 de gener 2019

Educar en igualtat de gènere: Recursos en
l'aula. Ref:CR-41420
Nombre de crèdits:3

Dates: Del 29 de gener al 24 de maig de 2019, Aula
d'informàtica A2/0I22 de l'Aulari II, Universitat d'Alacant

Termini de sol·licitud: Fins al 14 de desembre 2018

Cost: 150 euros

Dates: Del 17 de desembre de 2018 al 5 de febrer de
2019, Semipresencial

UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. ECONOMIA
FINANCERA I COMPTABILITAT

Cost: 45 euros

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Planta baja. 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
965903621 defc@ua.es http://defc.ua.es/
En aquest curs tractem d'introduir en la gestió comptable
informatitzada a l'alumne que ja posseeix formació
acadèmica en comptabilitat financera. No es tracta
d'aprofundir en l'estudi de la comptabilitat, sinó de donar
el salt des dels seients realitzats en el paper durant la
fase de formació de l'alumne, a les eines informàtiques
que li permetran gestionar de manera eficient tota la
informació i els documents que generen les empreses en
el seu moment a dia.

UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. DIDÀCTICA
GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Ctra. San Vicente, s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965903721 ddgde@ua.es
http://ddgde.ua.es/va/
L'escola és un reflex de la societat en la qual s'insereix,
però aquesta societat està plena de prejudicis i
estereotips i aquests es repeteixen en l'escola i són
acceptats en la mateixa, de manera que les xiquetes
comencen a patir desavantatges en la pròpia escola, al
no trobar un model de genealogia femenina amb gran
poder simbòlic que els garantisquen la seua llibertat
individual i el seu lloc en el món. Per aquest motiu és
imperiós lluitar des de dins per a assegurar un accés
equitatiu de dones i xiquetes a tots els àmbits de la vida;
i formar-les perquè siguen capaços de fer front als nous
reptes que els imposa el món actual i els poders fàctics
que ho manegen.

Per a qué i com investigar amb perspectiva de
gènere en Educació. Ref:CR-41423
Termini de sol·licitud: Fins al 24 de gener 2019
Dates: Del 28 de gener al 28 de febrer de 2019, En línia
Cost: UA: 60€/40€, Gral: 80€
UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE

Aulario II, 1ª planta 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 965 909 415 / 658 iuieg@ua.es ieg.ua.es/va/
Objectius:

Dates: 26 i 27 de gener de 2019, Seu Universitària de
Biar. Casa de Cultura. Plaza del Convent, s/n, Biar
(Alacant)
Cost: Gratuíto

Conèixer i analitzar els estudis sobre educació i
gènere des d'una perspectiva qualitativa.
Aprendre a dissenyar una recerca basada en
l'educació i en el gènere.

UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE SEUS
UNIVERSITÀRIES

EMPRESA

Objectius:
-Conèixer què són les visites urbanes teatralizadas.
-Analitzar la importància de les visites teatralizadas per a
potenciar els atractius territorials.
-Integrar els recursos locals diferenciadors en activitats
culturals i turístiques.
-Conèixer experiències concretes realitzades en les
poblacions valencianes a través dels propis actors i
directors implicats.
-Potenciar el paper del teatre com a element cultural de
primer ordre i agent divulgador de la identitat local.
-Iniciació al disseny de rutes urbanes teatralizadas a
partir dels recursos d'un territori.

Noves Tecnologies i Internacionalització.
Ref:CR-41419
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Fins al 5 de desembre 2018
Dates: Del 10 de desembre de 2018 al 25 de febrer de
2019, En línia
Cost: 39 euros

Edif. Germán Bernácer 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 93 23 s.seus@ua.es
http://web.ua.es/va/seus/

UNIVERSITAT D'ALACANT. Institut d'Economia
Internacional (IEI)
Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 9759 infocursos@iei.ua.es
https://unicursos.iei.ua.es/va/

TURISME

Noves tecnologies aplicades a l'exportació i
internacionalització de les empreses.

Destinacions Turístiques Intel·ligents. Ref:CR41417
Nombre de crèdits:3

IMMIGRACIÓ

Termini de sol·licitud: Fins al 5 de desembre 2018
Dates: Del 10 de desembre de 2018 al 25 de febrer de
2019, En línia

Immigració, Drets Humans i control de frontera
en la Unió Europea. Ref:CR-41425
Nombre de crèdits:4
Termini de sol·licitud: Des del 1 de desembre 2018 fins
al 16 de febrer 2019
Dates: Del 18 de febrer al 25 de març de 2019, De 10 a
14 hrs, Aula A1/0-05G de l'Aulari I, Universitat d'Alacant
Cost: 10 euros
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. DRET
INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
Ctra. San Vicente, s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 3595 ddidp@ua.es
http://ddipdp.ua.es/va/
El curs pretén una comprensió crítica d'una sèrie de
temes d'actualitat; la resposta de la UE a la tragèdia dels
refugiats, les tendències d'asil a Europa i el
desplaçament en les seues fronteres; els problemes
derivats de la seguretat interior a causa dels atacs
terroristes o la integració dels migrants en la societat
europea.

Cost: 39 euros
UNIVERSITAT D'ALACANT. Institut d'Economia
Internacional (IEI)
Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 9759 infocursos@iei.ua.es
https://unicursos.iei.ua.es/va/
Descobreix quins factors són els que han impulsat la
transformació de les destinacions turístiques tradicionals
a Destinacions Turístiques Intel·ligents, analitzant el seu
impacte sobre els diferents agents que componen el
sector turístic.

Innovació i competitivitat en el Turisme. Ref:CR
-41429
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de desembre 2018 fins
al 7 març 2019
Dates: Del 8 de març al 27 de maig de 2019, En línia
Cost: 39 euros

TEATRE

UNIVERSITAT D'ALACANT. Institut d'Economia
Internacional (IEI)

Rutes urbanes teatralizadas: Un món de
possibilitats. Ref:CR-41422

Ctra. San Vicente s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 9759 infocursos@iei.ua.es
https://unicursos.iei.ua.es/va/

Nombre de crèdits:1,2

Factors que determinen la competitivitat d'una destinació
i claus de la innovació en el sector turístic.

Termini de sol·licitud: Fins al 23 de gener 2019

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

"Després de la fi de l'art". Ref:CU-16698

Identificació, Prevenció i Intervenció enfront de
la Violència de Gènere. Ref:CR-41426

Dates: Del 15 de novembre de 2018 al 5 de gener de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala Polivalent. MUA,
Universitat d'Alacant

Nombre de crèdits:1
Termini de sol·licitud: Des del 10 de desembre 2018
Dates: De l'11 al 15 de febrer de 2019, De 9 a 11 hrs
UNIVERSITAT D'ALACANT. UNITAT D'IGUALTAT
Campus de Sant Vicent del Raspeig. Ap. 99 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965909917
unitat.igualtat@ua.es web.ua.es/va/unidad-igualdad/

EXPOSICIONS
ART

UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
Inauguració de l'exposició: el dijous dia 15 de novembre,
a les 19:00h.

"Temps d?Art 2018". Ref:CU-16716
Dates: Del 26 de novembre de 2018 al 13 de gener de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala El Cub. MUA,
Universitat d'Alacant

"Paraules visuals". Ref:CU-16618

UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)

Dates: Del 26 de setembre de 2018 al 25 de juliol de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala Arcadi Blasco.
MUA, Universitat d'Alacant

Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/

UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/

"Vagina desdentata by alissia" (María Penalva
Leal). Ref:CU-16682
Dates: Del 7 de novembre de 2018 al 17 de gener de
2019, Inauguració a les 20:00 h., Seu Universitària Ciutat
d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4, Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT
C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/
Mitjançant el dibuix, la pintura, el collage, l'escultura, la
instal·lació i el text, Alissia ens fa reflexionar sobre la
qüestió de gènere i la riquesa del diferent

Narratives en les fissures el temps i l'espai.
Ref:CU-16676
Dates: Del 9 de novembre de 2018 al 13 de gener de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala Eusebio Sempere.
MUA, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
L'acte inaugural tindrà lloc el divendres 9 a les 19 hores
en el MUA

"Tria. Obres d'Irene Cano, Helmut i Emma
Pascual". Ref:CU-16723
Dates: Del 27 de novembre al 19 de desembre de 2018,
., Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal,
4, Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT
C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/
Inauguració: dimarts 27 de novembre a les 20:15 h.
L'obra d'Irene Cano és una al·legoria a la naturalesa,
representada per imatges femenines que ens parlen de
les dones com a portadores de vida. Emma Pascual ens
acosta mitjançant pigments naturals a l'amor cap a la
dona de l'Índia. I Helmut Irsch ens convida a visualitzar
els seus olis sobre llenç

PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A
PROJECTES D´INVESTIGACIÓ

CIÈNCIES NATURALS

INFORMÀTICA

1 Plaça de personal investigador predoctoral
per al projecte "Materials nanoestructurats en
anàlisi química: noves estratègies de
preparació de la mostra basades en (micro)
extracció en fase sòlida i desenvolupament de
nous sensors...", I-PI 97-18. Ref:E18-532

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar en
el projecte "Gourmet: global under-resourced
mitjana translation (Gourmet 825299)", I-PAS
57/18. Ref:E18-502

Termini de sol·licitud: Des del 13 de desembre 2018 fins
al 27 de desembre 2018

Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de llicenciatura, Enginyeria,
Arquitectura, Grau o equivalent. Estar en possessió del
certificat de nivell B2 d'anglès, segons els nivells del
Marc Comú Europeu de Referència .

Durada: 1 any, BOUA 12/12/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió d'un títol expedit per una
universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura,
arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o diplomatura, amb posterioritat a l'1
de gener de 2014. - Estar admès en un programa de
doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana.
Acreditar una nota mitjana mínima ponderada en el seu
expedient acadèmic segons els estudis.
Dotació: 1.267,96 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

Termini de sol·licitud: Des del 5 de desembre 2018 fins
al 19 de desembre 2018

Dotació: 2.298,27 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/
Col·laborar en el projecte "GOURMET: Global
UnderResourced Mitjana Translation", realitzant les
tasques indicades en la convocatòria.

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 "Materials
nanoestructurados en anàlisi química: Noves estratègies
de preparació de la mostra basades en (micro)extracció
en fase sòlida i desenvolupament de nous sensors
electroquímics i espectroelectroquímicos" realitzant les
següents funcions:
- Preparació i caracterització de nanomaterials
adsorbents en base carboni, en base silici i
nanomaterials híbrids. Estudi de la capacitat dels
nanomaterials com a adsorbents per a microextracció en
pel·lícula prima (TFME). Combinació d'aquesta
metodologia de microextracción amb sistemes de
detecció mitjançant
espectroscopía de plasmes produïts per làser (LIBS).
- I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar en
el projecte "Optimització de la traducció
automàtica estadística guiada per l'esforç
(EFFORTUNE). TIN2015-69632-R", I-PAS 59/18.
Ref:E18-503
Termini de sol·licitud: Des del 5 de desembre 2018 fins
al 19 de desembre 2018
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de llicenciatura, enginyeria,
arquitectura, grau o equivalent.
Dotació: 1.358,30 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/
Col·laborar en el projecte d'investigació "Optimització de
la traducció automàtica estadística guiada per l'esforç
(EFFORTUNE" realitzant les tasques indicades en la
convocatòria.

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

CINEMA

1 Plaça de tècnic superior en la Unitat de
Comunicació per a col·laborar amb el grup
d'investigació "Processament del llenguatge
natural i sistemes d'informació", I-PAS-64/18.
Ref:E18-508

XI Concurs de Curtmetratges, Obres
Audiovisuals, Subtitulació i Doblatge 2018.
Ref:PC18-363

Termini de sol·licitud: Des del 8 de desembre 2018 fins
al 21 de desembre 2018

Requisits: Pot concórrer alumnat del curs 2018-2019 de
la Universitat d'Alacant, tant de grau com de postgrau o
de títols propis, sempre que no haja sigut premiat o
premiada en edicions anteriors. En el cas d'equips
participants, serà imprescindible que l'adreça i el guió de
les obres estiguen a càrrec d'estudiants de la UA en el
curs acadèmic 2018-2019.

Durada: 2 anys, BOUA 07/12/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de llicenciatura, enginyeria,
arquitectura, grau o equivalent. Estar en possessió del
certificat de nivell B1 d'anglès. Estar en possessió del
certificat de nivell C1 de valencià.
Dotació: 1.350 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/
Col·laborar amb el grup d'investigació "Processament del
llenguatge natural i sistemes d'informació" del
departament de llenguatges i sistemes informàtics, en
l'estudi sobre reputació i màrqueting digital de la
Universitat d'Alacant, realitzant en concret les següents
tasques:
- Generació de continguts d'acord a la Normalització
Lingüística de la Universitat d'Alacant.
- Publicació de continguts en entorns digitals segons la
legislació vigent.
- Fomentar, a través del lideratge digital, un estat
d'opinió pública en la nova noció d'estat públic com són
les xarxes socials.
- Creació de productes digitals (audiovisuals i
multimèdia) a través de programes d'edició i fotografia
per a captar l'atenció dels diferents públics objectius de
la Universitat d'Alacant.
- Recollida de dades per a la realització de l'anàlisi de
l'estat actual de la reputació corporativa que permeta
tenir un diagnòstic real.
- Monitoratge de les xarxes socials i els mitjans de
comunicació digitals tant de la Universitat d'Alacant com
dels seus entorns pròxims d'opinió, influència i feedback.
- Adequació dels missatges als nous públics natius
digitals.
- Generació de nous recursos tecnològics d'aplicació
global a la comunicació digital de la Universitat d'Alacant,
capaces de crear públics captius i generar imatge de
marca.
- Aplicació en prova dels nous recursos i productes
sorgits del grup d'investigació.
- Diagnòstic de resultats d'aquestes aplicacions.

PREMIS I CONCURSOS

Termini sol·licitut: Des del 16 d`octubre 2018 fins al 31
març 2019

Dotació: Fins a 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I LLENGÜES
Apdo. Correos 99 03080 Alicante 965 903 482
concursos.cultura@ua.es web.ua.es/va/vr-cultura/
Els curtmetratges de ficció, els videoclips, els
audiovisuals publicitaris, les videocreaciones o els
vídeos educatius han de ser en valencià, amb guions
originals i inèdits, no premiats en concursos anteriors. Es
recomana als autors que per a demanar revisió de
guions, textos de crèdits o fins i tot assessorament en els
diàlegs, es dirigeixen al correu concursos.cultura@ua.es.
Las obras tienen que estar producidas después del 1 de
enero de 2017.

GÈNERE
Premis TFG 2018 de la Facultat Filosofia i
Lletres en perspectiva de gènere. Ref:PC18-415
Termini sol·licitut: Fins al 22 de gener 2019
Requisits: Els TFGs hauran d'inscriure's en els estudis
oferits per la Facultat de Filosofia i Lletres i haver sigut
dirigits per personal investigador de la mateixa i
defensats des de l'1 de gener al 31 de desembre de
2018.
Dotació: 200 € i 2 de 150 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE FILOSOFIA
I LLETRES
Campus Universidad de Alicante 03690 ALICANTE
965903400 ext. 2552 antonia.montes@ua.es
http://lletres.ua.es/va/
Els TFG hauran d'estar realitzats des d'una perspectiva
d'expressió i identitat de gènere i diversitat afectiu-sexual
i haver aconseguit, en la seua avaluació, una nota
mínima de 9.

ÒPTICA

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Premi "Vissum" d'ajuda a la recerca en el
Màster en Optometria avançada i salut visual.
Ref:PC18-392

Premis per la generació de continguts per a les
xarxes socials del Màster en Comunicació i
Indústries Creatives. Ref:PC18-345

Termini sol·licitut: Des del 27 de novembre 2018 fins al
18 de desembre 2018

Termini sol·licitut: Des del 21 de setembre 2018 fins al
31 de maig 2019

Requisits: Seran candidats al premi els alumnes
matriculats en el Màster en Optometria Avançada i Salut
Visual que hagen realitzat el TFM proposat per la Clínica
Vissum.

Requisits: Estar matriculat en el Màster en Comunicació i
Indústries Creatives de la UA en el curs 2018-19.

Dotació: Fins a 2.500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
Alicante 965 90 3557 facu.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/va/
El premi Vissum consisteix en la dotació econòmica
necessària per a cobrir les despeses corresponents a la
presentació, per part de l'alumne, del TFM que guanye el
premi en un congrés internacional d'Optometria.

Dotació: 150 € i 2 de 75 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
Apdo. Correos, 99 03080 Alicante 96 590 9884
dcps@ua.es http://web.ua.es/va/dcps/
L'objectiu d'aquests premis és incentivar la participació
activa de l'alumnat en les xarxes pròpies del màster i
contribuir a destacar la gestió innovadora en aquests
mitjans dels alumnes matriculats.

PRESENTACIONS
SOCIALS I JURÍDIQUES
Concurs fotogràfic "Photo Alacant Solidari".
Ref:PC18-323
Termini sol·licitut: Des del 31 de juliol 2018 fins al 22 de
febrer 2019
Requisits: Podran participar totes les persones majors de
18 anys de qualsevol nacionalitat i país de residència.
Dotació: Reproducció fotografia
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I LLENGÜES
Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante 965
903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/va/vr-cultura/
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.

LITERATURA
Presentació del llibre: "Nova Tabarca, patrimoni
integral en l'horitzó marítim", de José Manuel
Pérez Burgos. Ref:REF-15299
Dates: 18 de desembre de 2018, 19.00 h, Saló d'actes
del Centre Comunitari Urbanova
Amb la intervenció de: Dr. D. José Manuel Pérez Burgos,
Dr. D. Gregorio Canales Martínez, D. Felio Ufanós
Maixella, D. Roque Belenguer Barrionuevo
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/

TALLERS
HUMANITATS
Escapa't del Museu. Ref:CU-16643
Dates: 16 de desembre de 2018, MUA, Universitat
d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
infomua@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
Un joc familiar en el qual per mitjà d'endevinalles, lògica i
instruments tecnològics, grans i xicotets hauran
d'aconseguir escapar d'una determinada estada i trobar
un objecte misteriós amagat en el museu.

INFORMÀTICA
Taller de Git. Ref:CU-16734
Nombre de crèdits:1,5
Termini de sol·licitud: Des del 10 de desembre 2018
Dates: De l'11 al 25 de gener de 2019, De 16 a 21 hrs,
Aula informàtica Escola Politècnica, Universitat d'Alacant
Cost: 120 euros
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. CIÈNCIA DE LA
COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
Ctra. San Vicente, s/n 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante) 96 590 3900 dccia@ua.es
http://web.ua.es/va/dccia/dccia.html
En aquest curs s'aprendrà a usar el sistema de control
de versions Git, un sistema obert, modern, flexible i
avançat, d'ús cada vegada més popular. Aprendrem Git
des dels seus comandos bàsics fins al seu ús avançat en
fluxos d'integració contínua. Estudiarem com realitzar
commits, examinar i analitzar la història del projecte,
treballar amb branques, estratègies per al treball en
equip i diferents fluxos de treball amb repositoris remots.

