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Resolució de 11 de juny de 2013 del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals per la qual s'amplia una beca d'adjudicació directa a D. 

Ewenso Simon Medee, per a cursar el segon curs del Màster 

Universitari en Direcció y Planificació de Turisme. 

Antecedents 

La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions 

Internacionals, dins del marc de col·laboració establit entre la Conferència de 

Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i la Universitat Pública 

d'Haití (UPH), en compliment dels acords de la Comissió de Beques per a 

Haití de les Universitats de la CRUE, reunida el passat 30 de juliol de 2012, 

publica la present resolució per la qual s'amplia una beca pel procediment 

d'adjudicació directa, a D. Ewenso Simon Medee, nombre de passaport: 

PP2079228 per a cursar el segon curs del Màster Universitari en Direcció y 

Planificació de Turisme, sent la tutora designada Dnya. Raquel Huete 

Nieves, professora contractada doctora adscrita al Departament de 

Sociologia I de la Universitat d'Alacant. 

Procediment. 

La beca es regula pel procediment de caràcter excepcional establit en 

l'article 22.c de la Llei 387/2003, de 17 de novembre General de subvencions 

i es minora a càrrec del pressupost corresponent a l'exercici 2013, del 

Vicerectorat de Relacions Internacionals. 

Característiques de les beques: 

Durada de la beca: Des del 1 de setembre de 2013 fins al 30 de juny de 

2014. 

 



Conceptes inclosos: 

1. Exempció de les taxes acadèmiques per a cursar el màster oficial 

assignat. No s'inclouen les taxes administratives, llevat de la taxa 

corresponent a “l’Estudi d'equivalència de títols estrangers per a 

accés màster”. 

2. Assignació mensual de vuit-cents euros (800 €) durant el període de 

vigència del màster.  

3. Despeses de desplaçament des del seu país d'origen i posterior 

tornada.  

4. Assegurança mèdica primària i d'accidents, no farmacèutica, per a 

malalties no contretes amb anterioritat a l'inici de la beca, amb la 

companyia que determine la Universitat d'Alacant. També s'inclouen 

les despeses de repatriació en casos de mort o accident de caràcter 

greu.  

5. Allotjament, si escau, durant el primer mes d'estada, en la residència 

que determine la Universitat d'Alacant. 

 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar recurs 

d'Alçada davant el Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat 

d'Alacant, en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà a la seua 

publicació.  

 
 
 
 
 
Sig.: Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant.  


