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Resolució de 12 de setembre de 2005 del Vicerectorat de Relacions Institucionals i

Cooperació Internacional de la Universitat d'Alacant per la qual es renoven beques als alumnes

seleccionats en la VII Convocatoria de Beques de Doctorat per a Estudiants L/atinoamericans

El Vícerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional de la Universitat d'Alacant,

acorda renovar les beca deis alumnes seleccionats en la VII Convocatoria de Beques de Doctorat per a

Estudiants Llatinoamericans, per quart últim any, durant el curs academic 2005/2006, sent els que a

continuació es relacionen:

Beca1: Formació i investigació didactica: aprenentatge i practica professional del professor de lIengua i

literatura. D. Bernabé Sánchez, Gilmer Walter. NIE: X-3630836

Beca 2. Traducció i Interpretació de Llenguatges Generals, Literaris i Específics en Angles. Da. María

Angélica Ramirez Gutiérrez. NIE: X- 4739658W

Beca 3: Disseny, orientació i intervenció psicopedagógica: bases psicopedagógiques del disseny

d'instrucció. Da. Veronica Milagros Castillo Pérez. NIE: X- 4739687P

Beca 4. Espectrometria de masses prove"it de cel.lula de col.lisió: Efectes del sistema d'introducció de la

mostra. Da. Claudia Elizabeth Domini. NIE: X- 4204371V

Beca 5. Aplicacions de la Informatica: recuperació de la informació i reserca de res postes. D. Yenory

Lidilia Rojas Hernández. NIE: X-4758873N

La beca cobrira els següents conceptes:

Assignació mensual durant el seu període de vigencia de 750 ~.

Despeses d'un despla~ament des d'Alacant al seu país d'origen i viceversa. No s'inclouen

des peses de taxes aeroportuarias ni similars.

Exempció de les taxes academiques deis estudis de tercer clicle que realitzin.

Segur medic i d'accidents, de caracter no farmaceutic, amb la companyia que establisca la

Universitat d'Alacant.
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Contra la present Resolució, que no esgota la via administrativa, es podra interposar recurs

Ordinari davant el Rector d'aquesta Universitat, en el termini d'un mes contat a partir de I'endema de la

data de publiqació, de conformitat amb el article. 114 i següents de la Uei 30/1992 de 26 de novembre.
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i Cooperació Internacional

Tel. 96 590 9379 -Fax 96 590 9463
Campus de Sant Vicent del Ra;peig

Ap. 99 E-030BO Alacant
e-mail: gestionO.7@ua.es

web: http://www.ua.es/es/internacional/prog07


