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Resolució de 10 de juliol de 2015, del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la 
Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen 2 beques per a cursar el Màster en 
Optometria Avançada i Salut Visual de la UA, durant el curs acadèmic 2015/16. 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, en el marc dels acords subscrits en el conveni 
específic de cooperació entre la Universitat d'Alacant, la Universitat de Lurio (Moçambic), 
Brian Holden Vision Institute Foundation, Dublin Institute of Technology i la Fundació 
“Entretodos”, nomena als següents becaris per a cursar el Màster en Optometria Avançada 
i Salut Visual de la UA, durant el curs acadèmic 2015/16: 

 Cognoms  Noms  Passaport 

1 Sixpene Nelva De Luisa David 12AB12987 

2 Tomo 
Hermenegildo Bartolomeu 
Jaime Fernando 

13AE54889 

La beca cobreix els següents conceptes: 

1. Exempció del pagament de les taxes acadèmiques i administratives del Màster 
Universitari en Optometria Avançada i Salut Visual, així com del pagament de 
qualsevol altra taxa, inclosa la d'equivalència. 

2. Finançament del transport inicial des de Madrid a Alacant i els costos de gestió del 
visat. 

3. Allotjament durant el mes de setembre de 2015 en la residència que determine la 
Universitat d'Alacant. 

4. Assignació mensual de tres-cents seixanta euros (360 €), des de l'1 de setembre de 
2015 fins al 31 de juliol de 2016, tots dos inclusivament. 

5. Exempció de les taxes de matriculació per a realitzar un curs d'espanyol intensiu en el 
Centre Superior d'Idiomes (CSI), durant el curs acadèmic 2015/16. 

6. Assegurança de salut, accidents i repatriació, amb exclusió expressa de les despeses 
farmacèutiques, per a malalties no contretes amb anterioritat a la seua entrada en 
vigor,, durant el període de vigència del Màster. 

Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució seran d'aplicació 
supletòria les condicions generals establides per a les becàries i becaris de postgrau de la 
Universitat d'Alacant. 

Contra la present Resolució, les interessades i interessats podran interposar Recurs 
d'Alçada davant el Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d'un mes a partir 
de l'endemà a la seua publicació. 
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