AJUDES A ASSOCIACIONS
GENERAL
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.

Requisits: Podran sol·licitar aquestes ajudes les
coordinadores o coordinadors dels Màsters oficials de la
Universitat d'Alacant, inclosos els interuniversitaris, amb
la finalitat de possibilitar la participació de professorat
extern a la Universitat d'Alacant i a les universitats i
entitats participants en els mateixos, en l'activitat docent
no reglada a desenvolupar en el Màster durant el curs
acadèmic 2018-2019.
Dotació: De 900 a 1.800 €
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 la mobilitat de professors externs que participen
en el desenvolupament i impartició de Màsters oficials de
la Universitat d'Alacant, inclosos els interuniversitaris.

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 per a realitzar mobilitats per a formació
en el marc del Programa Erasmus+, acciones
KA103 i KA107, durant el curs acadèmic 201819. Ref:B18-289
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018 fins
al 15 d`octubre 2018

AJUDES DE MOBILITAT
GENERAL
Mobilitat per a estades docents. Ref:B18-284
Termini de sol·licitud: Des del 10 de setembre 2018 fins
al 27 de setembre 2018
Durada: De 2 a 5 dies, segons mobilitat, BOUA 10/09/18
Requisits: Professorat de la UA.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
MOBILITAT

Durada: 5 dies, BOUA 11/09/18, Universitats estrangeres
Requisits: PAS que pertanga a la plantilla de la UA com
a personal funcionari o contractat laboral des del
moment de realitzar la sol·licitud fins a la fi del període
de mobilitat. Les persones sol·licitants hauran d'acreditar
una antiguitat d'almenys un any continuat i complisca
amb la resta dels requisits indicats en la convocatòria.
UNIVERSITAT D'ALACANT. NEGOCIAT DE MOBILITAT
Edificio de alumnado 03080 Alicante 965 909 558
s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad/
Realització d'una breu estada formativa en una institució
sòcia durant el curs acadèmic 2018/19 amb la finalitat de
formació de la unitat homòloga, aprenentatge per
observació i intercanvi de bones pràctiques.

Pabellón de Alumnado, Apdo. 99 03080 Alicante 965
909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/va/movilidad/
- 100 ajudes en el marc del Programa Erasmus+ CA103
amb països membres
- 42 ajudes en el marc del Programa Erasmus+ CA107
amb països associats
- 5 ajudes en el marc del Programa Propi
d'Internacionalització

Ajudes del Vicerectorat d'Estudis i Formació
per a afavorir la mobilitat de professorat extern
en ensenyaments universitaris oficials de
màster per al curs 2018-2019. Ref:B18-281
Termini de sol·licitud: Des del 6 de setembre 2018 fins al
3 d`octubre 2018
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 05/09/18, Universitat
d'Alacant

AJUDES DIVERSES

CIÈNCIES NATURALS

CULTURA

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

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: 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.

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.

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

VALENCIÀ

Ajudes a estudiants de la Facultat de Ciències
de la Salut per la presentació de comunicacions
orals o pòsters en congressos o jornades de
caràcter científic. Ref:B17-116

Pràctiques extracurriculars becades en el
Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, per a
suport als aprenents de valencià i conducció de
classes de conversa en la Universitat d'Alacant,
PRA-11 / 2018-2019. Ref:B18-302

Termini de sol·licitud: Des del 16 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018
Durada: De l'1 de febrer al 15 de setembre de 2018,
BOUA 05/10/17, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar matriculat/a en la Facultat de Ciències
de la Salut de la Universitat d'Alacant en el curs
acadèmic 2016-17, en qualsevol de les titulacions
adscrites al centre (graus, màsters o programes de
doctorat). Haver presentat una comunicació o un pòster,
que incloga aspectes relacionats amb la titulació que
cursa, en un congrés o jornada de caràcter científic
celebrat entre l'1 de febrer i el 15 de setembre de 2017.
Dotació: Màxim 400 € per persona
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/
Fomentar la participació activa de l'alumnat en jornades,
congressos, etc., a través de la presentació de
comunicacions, pòsters, etc., relatives a experiències o
activitats d'investigació.

Termini de sol·licitud: Des del 21 de setembre 2018 fins
al 4 d`octubre 2018
Durada: 6 mesos, ampliables a 3 mesos més, BOUA
20/09/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estudiants de la UA matriculats/es durant el
curs acadèmic 2018-19 en el grau de Filologia Catalana
que tinguen superades totes les assignatures dels dos
primers cursos de grau i, almenys, el 40% de les
assignatures de 3r i 4t. I estudiants matriculats/es durant
el curs 2018-19 en un màster de la Universitat d'Alacant
que, a més, hagen estat matriculats/es durant el curs
2017-18 en el grau de Filologia Catalana o en algun dels
màsters als quals dóna accés.
Dotació: 550 €/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/practicas-empresa/
Recolzar a l'aprenent de valencià, tant quant a dubtes
lingüístics concrets, com també a la revisió de textos
(orals i escrits) o a explicacions tècniques sobre material
en línia.
Gestionar i conduir classes de conversa per a grups
reduïts, distribuïdes per nivells (inicial i avançat).

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

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 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. NEGOCIAT DE BEQUES
Pabellón de Alumnado, Edificio 21 03080 Alicante 965
903 736 beques@ua.es sa.ua.es/va/becas/
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.

Beques de caràcter general per al curs
acadèmic 2018-2019, per a estudiants que
cursen estudis postobligatoris. Ref:B18-277
Termini de sol·licitud: Des del 17 d`agost 2018 fins al 15
d`octubre 2018
Durada: Curs acadèmic 2018-2019, BOE 16/08/18
Requisits: Complir amb els requisits econòmics i
acadèmics que indica la convocatòria.
UNIVERSITAT D'ALACANT. NEGOCIAT DE BEQUES
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 903
736 beques@ua.es sa.ua.es/va/becas/
Beques per a la realització d'estudis de Grau o Màster
Oficial.

Beques per a l'alumnat que finalitze els seus
estudis universitaris en les universitats
públiques de la Comunitat Valenciana en el
Curs 2018-2019. Ref:B18-290
Termini de sol·licitud: Des del 13 de setembre 2018 fins
al 15 d`octubre 2018

Durada: Curs 2018 - 2019, DOGV 12/09/18, Universitats
públiques de la Comunitat Valenciana
Requisits: Alumnat al que li reste un màxim de 24 crèdits
per a finalitzar els seus estudis universitaris en el curs
acadèmic 2018-2019. Estar matriculat/a en crèdits que
corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.
Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols
universitaris oficials de grau, llicenciatura, enginyeria,
arquitectura, diplomatura, mestre/a, enginyeria tècnica o
arquitectura tècnica, en universitats públiques de la
Comunitat Valenciana o en centres públics adscrits a les
mateixes. Acreditar residència administrativa en
qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
Dotació: Dotació global 150.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. NEGOCIAT DE BEQUES
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 903
736 beques@ua.es sa.ua.es/va/becas/
La beca consistirà en l'exempció del pagament de
l'import dels crèdits matriculats en tercera i/o successives
matrícules (sempre que li resten un màxim de 24 crèdits
per a finalitzar els estudis universitaris).
Criteris d'adjudicació:
* En el cas que l'import de les beques proposades per a
concessió superara l'import global màxim previst en la
corresponent convocatòria aquestes beques
s'adjudicaran, en primer lloc, a l'alumnat al que li reste
un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis.
Subsidiàriament, si existeix crèdit disponible, la beca es
concedirà a l'alumnat al que li reste un màxim de 24
crèdits per a finalitzar els seus estudis.
* Les beques es concediran en ordre descendent,
d'acord amb la nota mitjana obtinguda per l'alumnat
proposat per a concessió, en el curs acadèmic anterior o
últim realitzat.

BEQUES I AJUDES A LA INVESTIGACIÓ

GENERAL
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).

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.
Dotació: Fins a 6.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES

Dotació: Màxim global 20.000 €

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/

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

Cofinançar la reparació d'instrumentació científica dels
grups d'investigació de la Universitat d'Alacant.

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
Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 5
de novembre 2018
Durada: 12 mesos, BOUA 28/06/18, Universitat d'Alacant
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
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/
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.

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

BEQUES PER A IDIOMES
IDIOMES
Ajudes per a la realització de proves oficials i
cursos d'idiomes en AULAS i en l'Oficina de
Relacions amb Àsia - Pacífic de la Universitat
d'Alacant. Curs 2017-18. Ref:B18-82
Termini de sol·licitud: Des del 10 de setembre 2018 fins
al 28 de setembre 2018
Durada: Curs 2017-2018, BOUA 20/02/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estar matriculat/a en la Universitat d'Alacant
durant el curs 2017/2018 en estudis conduents a
l'obtenció d'un títol oficial de Grau. Haver superat la
prova oficial o el curs d'idiomes d'AULAS o d'APRO per
al qual se sol·licita l'ajuda, en el període del curse
setembre 2017 - agost 2018.
Dotació: 100 - 200 € Segons ajuda
UNIVERSITAT D'ALACANT. OFICINA DE RELACIONES
CON ASIA PACÍFICO
Edificio Germán Bernácer (sótano) 03080 ALICANTE
965909669 asiapacifico@ua.es
http://sri.ua.es/va/asiapacific/
Cursos o proves superats des de l'1 de gener al 31 agost
de 2018.

BEQUES POSTDOCTORALS

Durada: Curs acadèmic 2018-2019, BOUA 17/09/18,
Universitat d'Alacant

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

Requisits: Estudiants universitaris/es del Màster en
Economia Quantitativa de la Universitat d'Alacant que
procedisquen de països de l'Àfrica subsahariana.
Dotació: 4.000 €

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

UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. FONAMENTS DE
L'ANÀLISI ECONÒMICA

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.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2ª
planta. 03080 Alicante 965 903 614 dfae@ua.es
fae.ua.es/FAEX/?lang=vl

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

1 Ajuda per a facilitar als estudiants procedents de
països de l'Àfrica subsahariana cursar els seus estudis
en el Màster en Economia Quantitativa de la Universitat
d'Alacant.

GENERAL

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 estudis de màster oficial i iniciació
a la investigació. Ref:B18-220

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.

Termini de sol·licitud: Des del 1 d`octubre 2018 fins al 31
d`octubre 2018

BEQUES POSTGRAU
ECONOMIA

Durada: Any 2019, BOUA 28/06/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Podran sol·licitar aquestes ajudes les
persones espanyoles, nacionals de qualsevol Estat
membre de la Unió Europea i estrangeres amb permís
de residència a Espanya, que es troben matriculades
oficialment en 60 crèdits d'un màster oficial de la
Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2018-2019,
que capacite per a continuar estudis de doctorat, i que
reunisquen els requisits que estableix la convocatòria.
Dotació: 3.000 €

Ajudes per a estudiants del Màster en
Economia Quantitativa de la Universitat
d'Alacant. Ref:B18-297
Termini de sol·licitud: Des del 18 de setembre 2018 fins
al 1 d`octubre 2018
Durada: Curs acadèmic 2018-2019, BOUA 17/09/18,
Universitat d'Alacant
Requisits: Estudiants universitaris/es del Màster en
Economia Quantitativa de la Universitat d'Alacant.

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/
25 Ajudes per a desenvolupar plans formatius en el
departament o institut universitari de la Universitat
d'Alacant al que es trobe adscrita la persona
responsable de la tutoria acadèmica de la persona
candidata i que haja visat la memòria d'activitats.

Dotació: 8.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. FONAMENTS DE
L'ANÀLISI ECONÒMICA
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2ª
planta. 03080 Alicante 965 903 614 dfae@ua.es
fae.ua.es/FAEX/?lang=vl
9 Ajudes per a iniciar-se en tasques d'investigació
vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la
seua futura orientació professional o investigadora.

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

Ajudes per a estudiants del Màster en
Economia Quantitativa de la Universitat
d'Alacant procedents de països de l'Àfrica
Subsahariana. Ref:B18-298

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.

Termini de sol·licitud: Des del 18 de setembre 2018 fins
al 1 d`octubre 2018

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/

SO I IMATGE

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.

Borsa de treball de la Universitat d'Alacant per
a ocupar llocs d'especialista tècnic en el Servei
de Cultura de la Universitat d'Alacant, BT-03/18.
Ref:E18-308

BEQUES PREDOCTORALS

Termini de sol·licitud: Des del 7 de setembre 2018 fins al
25 de setembre 2018
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de batxiller, tècnica o tècnic o
equivalent. Consultar més requisits.

GENERAL
Ajudes destinades a la formació predoctoral en
col·laboració amb empreses. Ref:B18-237
Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 30
de setembre 2018
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".

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.

BORSES DE TREBALL

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/
Lloc de treball: Especialista tècnic C1 19 30. Itinerari
professional: Administració Especial, Imatge i
Comunicació.
Objecte/Funcions:
- Mantenir el funcionament, la conservació i la reparació
dels equipaments tècnics dels sistemes d'il·luminació i
so.
- Realitzar el desenvolupament i seguiment tècnic
d'activitats culturals, acadèmiques i institucionals de la
Universitat d'Alacant.
- Atendre i donar suport tècnic als artistes i companyies
que actuen tant en les instal·lacions de la Universitat
d'Alacant, com en altres espais quan es tracte
d'espectacles produïts o emparats per la Universitat
d'Alacant.
- Mantenir el funcionament, la conservació i la reparació
dels equipaments tècnics dels sistemes d'il·luminació i
so.
- Recolzar les activitats tant de muntatge i desmuntatge
d'exposicions, com també de recollida i lliurament
d'exposicions.

CERTÀMENS

POESIA

GENERAL

III Certamen de Poesia Poeta Amalio Gran.
Ref:PC18-341

Concurs d'accés a places de cossos de docents
universitaris de la Universitat d'Alacant.
Ref:E18-300

Termini sol·licitud: Des del 20 de setembre 2018 fins al
15 d`octubre 2018
Requisits: Podran participar escriptors i escriptores de
qualsevol nacionalitat, que hagen complit els 16 anys.
Cada concursant no podrà participar amb més de dos
poemes.
Dotació: 300 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU UNIVERSITÀRIA DE
VILLENA
C/ Tercia, 12 03400 Villena (Alicante) 965 909323 / 965
802471 sede.villena@ua.es
http://web.ua.es/va/seus/villena/

Termini sol·licitut: Des del 4 de setembre 2018 fins al 1
d`octubre 2018
Requisits: Segons plaça.
Preu: 27,40 €
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/

Els poemes, que s'ajustaran al títol de la convocatòria,
hauran d'estar escrits en castellà.
La seua extensió no podrà ser superior a (2) dos folis
escrits per una sola cara, a espai i mitjà, amb lletra d'11
punts. No s'admetran textos manuscrits.
Els textos hauran de ser inèdits i no haver participat en
altres certàmens. Cada text es presentarà per
DUPLICAT i sense engrapar, dins d'un sobre sense
remitent identificatiu i acompanyat de plica tancada amb
les dades d'identitat de l'autor o autora i una carta
signada en la qual se cedisquen els drets de publicació
als convocants en el cas de resultar finalista o guanyador
o guanyadora.

- Nombre de plaça: DF02882. Cos al que pertany la
plaça: Catedràtic/a de Universitat. Àrea de coneixement:
Dret Financer i Tributari.
- Nombre de plaça: DF02883. Cos al que pertany la
plaça: Catedràtic/a de Universitat. Àrea de coneixement:
Economia Aplicada.
- Nombre de plaça: DF02884. Cos al que pertany la
plaça: Catedràtic/a de Universitat. Àrea de coneixement:
Economia Aplicada.
- Nombre de plaça: DF02885. Cos al que pertany la
plaça: Catedràtic/a de Universitat. Àrea de coneixement:
Història i Institucions Econòmiques.
- Nombre de plaça: DF02886. Cos al que pertany la
plaça: Catedràtic/a de Universitat. Àrea de coneixement:
Fisiologia.

CONCURSOS DOCENTS

CONFERÈNCIES
HISTÒRIA
Fernando VII. Un rei desitjat i detestat. Ref:CO17581
Dates: 27 de setembre de 2018, 20.30 h, Forn Cultural.
Plaza Francisco López Pina s/n, Petrer (Alacant)
Amb la intervenció de: Emilio La Parra López. Catedràtic
d'Història Contemporània de la Universitat d'Alacant.
XXX Premie Cometes de Biografia
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/

MEDI AMBIENT

EMPRESA

Els reptes del Mediterrani. Ref:CO-17633

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

Dates: 20 de setembre de 2018, 19:30 h., Seu
Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4,
Alacant
Amb la intervenció de: Javier Hergueta Garnica, Director
de Casa Mediterrani
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

Nombre de crèdits:6
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

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/

Cost: 450€

OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019 EN LA
SEU. Intervenen en l'obertura: José Penadés Martínez,
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat; Ana
Laguna, Directora de Relacions amb la Societat; i Jorge
Olcina, Director de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant.
Organitza: Seu Universitària Ciutat d'Alacant.

Campus de San Vicente 03690 Alicante
inteligenciaestrategia@ua.es
http://inteligenciaestrategica.ovtt.org/

Facultat d'Econòmiques. Departamiento d'Organització
d'empreses

semi-presencial: online i una setmana presencial.

UNIÓ EUROPEA
CONGRESSOS
ARQUITECTURA

La Unió Europea i els drets humans. Ref:CR41379

Congrés Internacional d'Arquitectura EURAU18.
Ref:CO-17627

Dates: 4,10,11,15,16,18, 22, 23, 25 ,29, 30, 31 d'octubre
de 2018, 10 a 14 h, Campus de Sant Vicent del Raspeig,
Alacant

Dates: Del 19 al 22 de setembre de 2018, 19:30 h., UA,
Benidorm i l'illa de Tabarca., Alacant

Amb la intervenció de: Dr. Jaume Ferrer Lloret
Cost: 10€
Universitat d'Alacant. Fac de Dret- Dpto Dret
Internacional Públic

HISTÒRIA
XIV Congrés de l'Associació d'Història
Contemporània. Ref:CO-17632
Dates: 20, 21 i 22 de setembre de 2018, 9:00 - 20:30 h.,
Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4,
Alacant

CIEE-Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante
03690 Sant Vicent del Raspeig 965903595 ciee@ua.es
https://web.ua.es/es/ciee/ultima-hora.html

UNIVERSITAT

UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

Curs Internacional de Degans de
Llatinoamèrica. Ref:CR-41367

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/

Termini de sol·licitud: Fins al 28 de maig 2018

Les interpretacions del passat estan marcades per les
mirades des del present i les expectatives de futur. Es
tractaran temes com la presència pública de
l'historiador/a, la memòria, la història de les dones i de
gènere, la història digital i transnacional. Coordinadora:
Mónica Moreno Seco. Organitza: Associació d'Història
Contemporània (AHC).

CURSOS

Dates: De l'1 al 5 d'octubre de 2018, Universitat d'Alacant

CURSOS ESPORTIUS

BUSSEIG

ART

Bussejador Un Estel. Ref:OD-3637

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

Nombre de crèdits:5
Dates: Del 28 de setembre al 14 d'octubre de 2018,
Universitat d'Alacant
Cost: Comunitat UA: 300€/No UA: 330€
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS
Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965903739 ofi.esport@ua.es
http://sd.ua.es/va/

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)
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.

ESPORTS
Cuida la teua esquena. Ref:OD-3638
Nombre de crèdits:3
Dates: Del 3 d'octubre al 21 de desembre de 2018,
Dimecres i divendres, de 9:30 a 11:00 h, Sala d'esgrima
(pavelló poliesportiu), Universitat d'Alacant

"El món és com apareix". Ref:CU-16564

Cost: Comunitat UA: 200€/No UA: 210€

Dates: Del 5 al 26 de setembre de 2018, Inauguració a
les 20:00 h., Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/
Ramón y Cajal, 4, Alacant

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS

UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965903739 ofi.esport@ua.es
http://sd.ua.es/va/

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/

EXPOSICIONS
ALERGOLOGIA
Una Meravellosa il·lusió: ciència i color en els
croms de Nestlé. Mig segle de publicitat i
cultura (1920-1966). Ref:CU-16608

Obres de María Amérigo Martínez. Amb aquest títol
expressa la seua admiració al poeta oriolà Miguel
Hernández. Alacantina procedent de família d'artistes
des del segle XIX. En aquesta mostra realitza collages
en els quals utilitza pigments i qualsevol element que
tinga a mà.

Residual. Ref:CU-16603

Dates: Del 20 de setembre al 29 de novembre de 2018,
Sala Aifos de la UA (Facultat de Filosofia i Lletres III),
Universitat d'Alacant

Dates: Del 14 de setembre al 21 d'octubre de 2018,
Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.00-14.00h
Domingo: 10.00-14.00h, Sala Sempere del MUA,
Universitat d'Alacant

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

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

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

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

BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

BIOLOGIA

"10 anys de l'arxiu de la Democràcia". Ref:CU16607

1 Plaça de personal col·laborador junior per al
projecte "Eines per a la planificació territorial
de la restauració a la Comunitat Valenciana", IPI 62-18. Ref:E18-345

Dates: Del 20 al 28 de setembre de 2018, Inauguració a
les 20:00 h., Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/
Ramón y Cajal, 4, Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

Termini de sol·licitud: Des del 20 de setembre 2018 fins
al 3 d`octubre 2018

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/

Requisits: Estar en possessió de Llicenciatura en
Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Agronómica o
afins o Graus corresponents més un màster oficial.

Va ser creat en la Universitat d'Alacant com una
iniciativa encaminada a la recuperació i documentació de
tot tipus de testimoniatges sobre la transició a la
democràcia. Comissaris: Mercedes Guijarro, Mauro
Hernández, Francisco Moreno i José María Perea.

Dotació: 1.041,47 €/mes

FOTOGRAFIA

Col·laborar en el projecte d'investigació "Eines per a la
planificació territorial de la restauració a la Comunitat
Valenciana " realitzant les següents funcions:
- revisió de la literatura (teòrica i empírica) relativa a
anàlisi de cost: efectivitat
- arreplegada i anàlisi de dades ecològiques i
socioeconòmics rellevants per al projecte
- col·laboració en la creació d'un S.I.G.
- col·laboració en la difusió i publicació de resultats
- elaboració d'informes
-i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

Fotògrafs units per la música. Ref:CU-16588
Dates: Del 10 de setembre a l'11 d'octubre de 2018, Sala
Trànsit (Aulari II), Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Un mostra fotogràfica oferida per Música Zero, que
arreplega 26 imatges d'artistes i grups musicals
emergents de la província d'Alacant com Mafalda,
Desakato, Nach, ElNoi Sucre, Escala de Richter,
Rayden, Hasswut, Arise i Gatillazo, entre uns altres, amb
la participació de Teresa Company, Linx Urbà i Yas
Algarra com a autors d'aquesta mostra.

JORNADES
INVESTIGACIÓ
Nit Europea de la Investigació. Ref:CO-17634
Termini de sol·licitud: Des del 18 de setembre 2018 fins
al 27 de setembre 2018
Dates: 28 de setembre de 2018, des de les 17 hores fins
a la 1 de la matinada, Universitat d'Alacant

PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A
PROJECTES D´INVESTIGACIÓ

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/

CIÈNCIES SOCIALS

FÍSICA

1 Plaça de personal col·laborador junior per al
projecte "Eines per a la planificació territorial
de la restauració a la Comunitat Valenciana", IPI 63-18. Ref:E18-346

1 Plaça de personal col·laborador sènior per al
projecte "Multiscale modelling for fusion and
fission materials", I-PI 64-18. Ref:E18-350

Termini de sol·licitud: Des del 20 de setembre 2018 fins
al 3 d`octubre 2018
Durada: Fins al 31/12/18, BOUA 19/09/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la Llicenciatura en
Sociologia o Grau corresponent 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 "Eines per a la
planificació territorial de la restauració a la Comunitat
Valenciana " realitzant les següents funcions:
- revisió de la literatura (teòrica i empírica) relativa a
l'aplicació del concepte de ciència post-normal en la
restauració ecològica
- anàlisi de models causals
- recollida i anàlisi de dades soci-econòmics rellevants
per al projecte
- dissenye, organització i execució de processos
participatius
- col·laboració en la creació d'un S.I.G.
- col·laboració en la difusió i publicació de resultats
- i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

ENGINYERIA
1 Plaça de personal col·laborador junior per a
col·laborar en les tasques investigadores del
grup d'investigació "Acústica aplicada", I-PI 6118. Ref:E18-337
Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 28 de setembre 2018
Durada: 6 mesos, BOUA 14/09/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació d'Enginyeria
Industrial o grau corresponent més un master oficial.
Dotació: 1.793,18 €/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 les tasques investigadores del grup
d'investigació "Acústica Aplicada" en el relacionat amb
qualitat sonora i vibroacústica de recintes de petita
grandària i -i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga
sorgir de l'execució de l'objecte.

Termini de sol·licitud: Des del 21 de setembre 2018 fins
al 4 d`octubre 2018
Durada: 1 any, BOUA 20/09/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació de Doctor en
Físiques o en un altre programa que puga considerar-se
equivalent.
Dotació: 1.862,79 €/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 "Multiscale
modelling for fusion and fission materials" realitzant les
següents funcions:
- Simulacions atomísticas de dany per radiació en Fe i
aliatges de Fe utilitzant dinàmica molecular i Malnom
Carlo cinètic. En particular, desenvolupament de codis
de simulació de Muntanya Carlo cinètic per a aliatges.
Comparació amb dades experimentals.
- Col·laboració amb grups experimentals i teòrics externs
a la UA.
- Col·laboració en el projecte europeu M4F
- I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

MÀRQUETING

QUÍMICA

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar en
el projecte "Agent d'innovació per a potenciar la
transferència de tecnologia de la Universitat
d'Alacant a l'entorn empresarial", PAS-40/18.
Ref:E18-347

1 Plaça de personal col·laborador junior per al
projecte "Portable solution for the
electrochemical regeneration of activated
carbon", I-PI 49-18. Ref:E18-334

Termini de sol·licitud: Des del 20 de setembre 2018 fins
al 3 d`octubre 2018
Durada: 3 mesos, BOUA 19/09/18, 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.
Dotació: 2.200 €/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 "Agent d'Innovació per a
potenciar la transferència de tecnologia de la Universitat
d'Alacant a l'entorn empresarial", realitzant tasques de
gestió i desenvolupament del projecte, a través de la
gestió de:
- La recerca i finançament de la innovació.
- Propietat industrial i màrqueting de la investigació
- Gestió del catàleg d'Oferta Tecnològica de la UA
- Negociació d'EoIs i establiment d'acords i contractes
- Fomente i suport en la creació d'EBTs

Termini de sol·licitud: Des del 13 de setembre 2018 fins
al 26 de setembre 2018
Durada: 1 any, BOUA 12/09/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la Llicenciatura en
Química, Enginyeria Química o afins o Graus
corresponents més un màster oficial.
Dotació: 1.200 €/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 "Portable
solution for the electrochemical Regeneration of
Activated Carbon" realitzant les següents funcions:
- Preparació i caracterització de materials electròdics i
disseny de dispositius electroquímics per a la
regeneració electroquímica de carbons activats.
- Caracterització de materials electródicos amb tècniques
electroquímiques i materials carbonosos amb diferents
tècniques fisicoquímiques.
- Interpretació de resultats i elaboració d'informes
-i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar amb
el grup d'investigació "Laboratori d'adhesió i
adhesius", I-PAS 38/18. Ref:E18-333
Termini de sol·licitud: Des del 13 de setembre 2018 fins
al 26 de setembre 2018
Durada: 6 mesos, BOUA 12/09/18, 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. Es valoraran les
següents titulacions: Llicenciatura/Grau en Química o
Doctorat en Química Orgànica.
Dotació: 900 €/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 "Laboratori
d'Adhesió i Adhesius" a través de la caracterització
avançada d'adhesius de poliuretà per a automòbil.

1 Plaça d'especialista tècnic per a col·laborar
amb la línia d'investigació "Química
heterocíclicaI", PAS-41/18. Ref:E18-351
Termini de sol·licitud: Des del 21 de setembre 2018 fins
al 4 d`octubre 2018

Durada: 3 mesos, BOUA 20/09/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de Batxiller, Tècnica o Tècnic o
equivalent.
Dotació: 500 €/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 amb la línia d'investigació "Química
heterocíclica" de l'Institut de Síntesi Orgànica a través de
la síntesi, purificació i caracterització de compostos
orgànics.

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

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

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.

DISCAPACITAT
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
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
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).

ESPORTS

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Premis "Fundació Trinidad Alfonso" per a
estudiants esportistes de la Universitat
d'Alacant 2018. Ref:PC18-335

Premi 2018 de l'EPS a TFM en prevenció de
riscos laborals. Ref:PC18-342

Termini sol·licitut: Des del 17 de setembre 2018 fins al
11 d`octubre 2018
Requisits: Estudiants esportistes amb matrícula en la
Universitat d'Alacant en el curs 2017-18 en estudis
oficials de grau, màster o doctorat.
Dotació: 600 € i diploma
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS
Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965903739 ofi.esport@ua.es
http://sd.ua.es/va/
El nombre total de premis convocats és de 2: un en
modalitat femenina i un altre en masculina i van dirigits a
la i al millor estudiant esportista de la Universitat
d'Alacant que hagen compaginat, amb els millors
resultats, l'excel·lència acadèmica i la pràctica esportiva
d'alt nivell.

Termini sol·licitut: Fins al 30 d`octubre 2018
Requisits: Podran concórrer al premi els TFMs derivats
de màsters defensats en la UA des de l'1 de gener al 30
de setembre de 2018 que hagen aconseguit una nota
mínima de 9. Els TFMs hauran d'inscriure's en els
estudis oferits per l'EPS i haver sigut dirigits pel personal
investigador de la UA.
Dotació: 2 de 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
ALICANTE 965 909 911 masterprevencion@eps.ua.es
www.eps.ua.es/va
Els treballs no han d'haver sigut premiats amb retribució
econòmica en altres certàmens.

RESPONSABILITAT SOCIAL

IGUALTAT

Premis a TFG i TFM de la Càtedra de
Responsabilitat Social 2018. Ref:PC18-266

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 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 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 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.
Els TFG i els TFM hauran d'haver aconseguit, en la seua
defensa, una nota mínima de 9.

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

VOLUNTARIAT

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

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: 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.

TURISME
Concurse Premis millors TFG i TFM de la
Universitat d'Alacant. Càtedra d'Estudis
Turístics Pedro Zaragoza Orts 2018. Ref:PC18229
Termini sol·licitut: Fins al 14 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.
Dotació: 400 €, 250 € i 150 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA D'ESTUDIS
TURÍSTICS PEDRO ZARAGOZA ORTS
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
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.

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

PRESENTACIONS
HISTÒRIA
Presentació del llibre "Historia de la Guerra
Civil explicada per dues germanes" de Gustavo
Hervella i Lourenzo Fernández Prieto. Ref:REF15263
Dates: 20 de setembre de 2018, 19:00 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/
Coordina: Miguel Ángel de l'Arc Blanco, Professor
Departament Historia Contemporània, Universitat de
Granada. Organitza: Associació d'Història
Contemporània (AHC).

TALLERS

ARTS PLÀSTIQUES

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

L'art de la fotografia en blanc i negre. Ref:CU16566

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

CINEMA

Dates: Del 15 d'octubre al 4 de desembre de 2018,
Dilluns i dimarts de 17:30 a 19:30h (laboratori de 17:00
a 20:00h), Seu d'Alacant (Ramón y Cajal, 4), Alacant
Cost: UA 105€ / no UA 120€

Cinema en versió original en Seu Sant
Fernando. Ref:CU-16571

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Nombre de crèdits:3

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Dates: Del 16 d'octubre al 18 de desembre de 2018,
Dimarts a les 19:00h, Seu Universitària Ciutat d'Alacant,
C/ Sant Fernando, 40, Alacant

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Cost: UA 50€ / no UA 70€

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Nombre de crèdits:2

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Taller de fotografia digital bàsica. Ref:CU-16568

Dates: Del 23 d'octubre al 27 de novembre de 2018,
Dimarts i dijous de 10:00 a 12:00h, Taller d'Imatge - Aula
de videoconferència-P1/001, Universitat d'Alacant
Cost: UA 45€ / no UA 60€

Taller: el documental feminista. Ref:CU-16572

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Nombre de crèdits:1

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Dates: Del 13 al 29 de novembre de 2018, Dimarts i
dijous a les 12:00h, Sala Savador Allèn (baixos del
paranimf), Universitat d'Alacant

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Cost: UA 25€ / no UA 30€

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Taller de gravat experimental. Ref:CU-16569
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 13 de novembre al 12 de desembre de 2018,
Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00h, Museu UA (Aula
Àgora), Universitat d'Alacant
Cost: UA 60€ / no UA 80€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Pintura a l'aire lliure. Ref:CU-16567

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

DANSA
Taller de dinàmica corporal. La gramàtica del
moviment. Ref:CU-16573
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 17 d'octubre al 19 de desembre de 2018,
Dimecres de 10:15 a 11:45h, Seu d'Alacant (Ramón y
Cajal, 4), Alacant
Cost: UA 55€ / no UA 65€

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Dates: Del 22 de novembre de 2018 al 16 de maig de
2019, Dijous de 10:00 a 13:00h, Seu d'Alacant (Ramón y
Cajal, 4), Alacant

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Cost: UA 130€ / no UA 170€

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

F. ALEMANYA

F. FRANCESA

Alemany: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16593

Francès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16594

Nombre de crèdits:1

Nombre de crèdits:1

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Dates: 6, 8, 13, 15 i 20 de novembre de 2018, dilluns i
dimecres de 9:00 a 11:00 h, A1/1-27P i A1/1-41P (Aulari
I), Universitat d'Alacant

Dates: 23, 25, 30 d'octubre i 6, 8 de novembre de 2018,
dilluns i dimecres de 12:00 a 14:00 h, GB/1002, Germà
Bernàcer, Universitat d'Alacant

Cost: UA gratis / reste 20 €

Cost: UA gratis / reste 20 €

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

F. ÀRAB

F. ITALIANA

Àrab: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16600

Italià: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16595

Nombre de crèdits:1

Nombre de crèdits:1

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Dates: 22, 27, 29 de novembre i 4, 11 de desembre de
2018, dilluns i dimecres de 12:00 a 14:00 h., GB/1003,
Germà Bernàcer, Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €

Dates: 7, 9, 14, 16 i 21 de novembre de 2018, dimarts i
dijous 12:00 a 14:00 h. / 16:00 a 18:00 h., aula GB/1002
Germà Bernàcer i aula A1/1-42S de l'aulari I, Universitat
d'Alacant

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

Cost: UA gratis / reste 20 €

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

F. CATALANA
Introduction to Catalan Language and Culture.
Ref:CU-16602
Nombre de crèdits:1
Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018
Dates: 17, 19, 24, 26 i 31 d'octubre de 2018, dimarts i
dijous de 10:00 a 12:00 h., ED/1-20, Educació,
Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

F. ORIENTAL

F. RUSSA

Japonès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16599

Rus: Introducció a la llengua i la cultura. Ref:CU
-16592

Nombre de crèdits:1

Nombre de crèdits:1

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Dates: 22, 27 i 29 de novembre i 4, 11 de desembre de
2018, dilluns i dimecres de 9:15 a 11:15 h., GB/1002 de
l'edifici Germà Bernàcer, Universitat d'Alacant

Dates: 6, 8, 13, 15 i 20 de novembre de 2018, dilluns i
dimecres de 9:00 a 11:00 h, IU/1002, Instituts
Universitaris, Universitat d'Alacant

Cost: UA gratis / reste 20 €

Cost: UA gratis / reste 20 €

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

F. PORTUGUESA

HUMANITATS

Portuguès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16598

Taller d'escriptura del guió cinematogràfic.
Ref:CU-16575

Nombre de crèdits:1

Nombre de crèdits:3

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre de 2018, dimarts
i dijous de 10:00 a 12:00 h., A1/0-14S de l'aulari I,
Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

F. ROMÀNICA

Dates: Del 4 d'octubre al 20 de desembre de 2018,
Dijous de 16:00 a 19:00h, Universitat d'Alacant
Cost: UA 60€ / no UA 80€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Curs d'escriptura creativa. Introducció a l'ofici
narratiu-poètic. Ref:CU-16574
Nombre de crèdits:2

Romanès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16601
Nombre de crèdits:1
Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018
Dates: 30 de novembre i 5, 7, 12 i 14 de desembre de
2018, dimarts i dijous de 10:00 a 12:00 h., CS/S002 de
l'edifici de Ciències Socials, Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 5 al 9 de novembre de 2018, De dilluns a
divendres de 16:00 a 20:0h., Universitat d'Alacant
Cost: UA 55€ / no UA 70€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

LLENGUATGE
Llengua de signes: Introducció a la llengua i la
cultura. Ref:CU-16596
Nombre de crèdits:1
Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018
Dates: 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2018, divendres de
10:30 a 13:00 h, GB/1002, Germà Bernàcer, Universitat
d'Alacant

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 17 d'octubre al 19 de desembre de 2018,
Dimecres de 10:00 a 14:00h, Sala Savador Allèn (baixos
del paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 70€ / no UA 95€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Taller pràctic de locució publicitària i tècniques
de veu. Ref:CU-16580
Nombre de crèdits:2'1
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 19 d'octubre a l'1 de desembre de 2018,
Divendres de 17:00 a 20:00h, Sala Savador Allèn
(baixos del paranimf), Universitat d'Alacant

Llengua de signes: Introducció a la llengua i la
cultura. Ref:CU-16597
Nombre de crèdits:1

Cost: UA 50€ / no UA 70€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Dates: 2, 9, 16 i 23 de novembre de 2018, dijous de
16:00 a 18:30 h, A2/0I02, Aulari II, Universitat d'Alacant

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

MÚSICA

Guitarra contemporània. Ref:CU-16576
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 12 de novembre de 2018 al 20 de maig de
2019, Dilluns de 12:00 a 13:30h (iniciació/mitjà). Dilluns
de 17:00 a 18:30 (iniciació), 18:30 a 20:00 (mitjà) i 20:00
a 21:30 (avançat), Sala Savador Allèn (baixos del
paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 130€ / no UA 175€

Taller d'iniciació al folklore valenciao a través
de la dolçaina. Ref:CU-16578

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Dates: Del 10 d'octubre al 17 de desembre de 2018,
Dilluns de 15:30 a 17:00h, Sala Savador Allèn (baixos
del paranimf), Universitat d'Alacant

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Cost: UA 40€ / no UA 50€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Percussió llatina. Ref:CU-16577
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 22 de novembre de 2018 al 30 de maig de
2019, Dijous de 17:00 a 18:30 o de 18:30 a 20:00h
(sessions d'una hora i mitja), Sala Savador Allèn (baixos
del paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 110€ / no UA 130€

Taller de comunicació oral. Ref:CU-16579
Nombre de crèdits:4

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

TEATRE
Taller de teatre, co-educació i igualtat de
gènere. Desmuntant el mite de Penélope.
Ref:CU-16583
Nombre de crèdits:23
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 16 d'octubre al 18 de desembre de 2018,
Dimarts de 16:00 a 19:00h, Sala Savador Allèn (baixos
del paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 60€ / no UA 80€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Descobrint el nostre clown. Ref:CU-16581
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 27 d'octubre al 4 de novembre de 2018,
Dissabtes 27 d'octubre i 3 de novembre de 10:00 a
14:00h i de 16:00 a 20:00h -Diumenges 28 d'octubre i
04 de novembre de 10:00 a 14:00h, Sala Savador Allèn
(baixos del paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 50€ / no UA 65€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Taller de recursos per a narrar, jugar i crear.
Ref:CU-16582
Nombre de crèdits:2'4
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 17 al 25 de novembre de 2018, Dissabtes 17 i
24 de novembre de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 20:00h Diumenges 18 i 25 de novembre de 10:00 a 14:00h, Sala
Savador Allèn (baixos del paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 50€ / no UA 65€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

