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Resolució de 9 de juliol de 2010, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a cursar 
màsteres oficials de la UA, durant el curs acadèmic 2010/11.  

 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, a proposta de la Comissió 

encarregada de seleccionar i establir l'ordre de prelació dels candidats que percebran ajudes 

per a cursar màsteres oficials de la Universitat d’Alacant, dins del marc de les bases de la I 

Convocatòria Santander-UA (BOUA, 26-4-2010), publica la relació de beneficiaris que han estat 

seleccionats: 

 

Ordre Cognoms Nom Màster 
1 Guzmán Granados Blanca Elizabeth Optometria Clínica i Visió 
2 Restrepo Patiño Medardo de Jesús Economia Aplicada 
3 Ramos Montes Oscar Antonio Optometria Clínica i Visió 
4 Nájera Fernández Cindy Biotecnologia per a la Salut 
5 Berrio Martíenz Juth Jineth Gestió i Restauració Medi Natural 
6 Uribe Rios Mary Luz Biomedicina 
7 Rapetti Pablo Ariel Sistema de Justícia Penal  

8 Rodríguez Vieira Raniere Desenvolupament Local i Innovació 
Territorial 

9 Pinoti María Carla Arquitectura i urbanisme sostenible 
10 Ricci Xavier Tatiana Mitsusaki Gestió i Restauració Medi Natural 

 

 

En el cas que algun dels beneficiaris seleccionats desistisca, renuncie o incomplisca els 

requisits acadèmics establits pel Cedip per a cursar el màster seleccionat, s'estableix el 

següent torn d'espera: 

 

Ordre Cognoms Nom Màster 
11 Villegas Jaramillo Alejandra Economia Aplicada 
12 Zirena Vilca Franz Gestió I Restauració Medi Natural 
13 Ferraz Barbosa Eliana Biomedicina 



La dotació de l'ajuda cobrix els següents conceptes: 

 
1. Exempció de les taxes acadèmiques per a la realització dels cursos de doctorat. No 

estan incloses les taxes administratives. 

2. Una primera assignació de 4.000 € que el beneficiari rebrà durant el primer mes d'estada 

en la UA. 

3. Una segona assignació de 4.000 €, que el beneficiari rebrà en el mes de febrer, sempre 

que el beneficiari haja complit convenientment amb les seues obligacions acadèmiques. 

 
Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució seran d'aplicació 

supletòria les condicions generals establides per als becaris de postgrau per la Universitat 

d'Alacant. 

 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar Recurs d’Alçada davant 

el Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim de 1 mes a partir de l'endemà a la 

publicació de la mateixa. 
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