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Resum del projecte
Portal web HOLA “Help Office Link for Admissions”
DOCÈNCIA
Pla de Mobilitat i Internacionalització acadèmica
Estudiants de grau, màster i doctorat, professors i investigadors
Subprograma Enfortiment 2011
VLC/CAMPUS
Juliol 2013
En curs
347,88 €
http://www.vlc-campus.com/hola/index.html
El lloc web compta amb les següents seccions:
1. Inici
2. Viure a València
3. Les teues Universitats
4. Vida de Campus
5. Localització i contacte
HOLA és la porta d’entrada per a estudiants estrangers que busquen informació
tant sobre les universitats com sobre els serveis comuns, i altres.
Pretén donar a conèixer de manera conjunta informació d’interès per a estudiants
estrangers.
Oferix els serveis necessaris per a facilitar la integració en la ciutat i en el centre
de destinació ja siga abans d’arribar-hi, ja durant l’estada, ja fins i tot després de
marxar-ne. I també incloure-hi el mapa de les relacions internacionals de
VLC/CAMPUS, amb els seus punts de connexió internacionals, per tal que així
puguen aprofitar sinergies entre els membres de VLC/CAMPUS i les seues
connexions internacionals.
El portal web HOLA es configura com a Punt d'Acolliment i Atenció Internacional
de VLC/CAMPUS que té com a objectius:
•

Servir de punt de difusió d’informació cap a l’exterior en què es presenta
l’excel·lència dels membres de VLC/CAMPUS.

•

Ser la porta d’entrada a VLC/CAMPUS tant per als visitants de la web que
estiguen en fase de prospecció de destinacions per a la seua formació o
recerca com per a aquells que ja han decidit visitar algun centre o unitat de
les entitats que componen VLC/CAMPUS i necessiten suport per a fer de
forma eficient i adequada els tràmits d’incorporació a VLC/CAMPUS, amb la
qual cosa se’ls facilita la integració acadèmica, social i urbana.

•

Potenciar les relacions internacionals dels membres de VLC/CAMPUS.

•

Oferir d’una manera única tots els serveis comuns que els visitants puguen
requerir, amb optimització de recursos i l’oferta d’una major cohesió,
coordinació i integració entre els membres de VLC/CAMPUS.

Objectius

Resultats

El projecte es troba actualment en una fase inicial orientada a la consolidació de
la informació i els serveis comuns dels membres de VLC/CAMPUS.
En un futur es preveu avançar cap a una major coordinació d’aquests serveis,
especialment pel
que fa a la unificació de certs processos administratius entre
els components de VLC/CAMPUS, la qual cosa permetrà simplificar els tràmits i
optimitzar els recursos.
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