Data de publiació: 07-07-11
Resolució de 7 de juliol de 2011 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen tres ajudes per a
cursar màsters oficials de la UA, durant el curs acadèmic 2011/2012.
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, vista la Resolució de 6 de juny de
2011, que resol la II Convocatòria Santander-UA de concessió d’ajudes per a cursar màsters
oficials de la Universitat d’Alacant, durant el curs 2011/12 (BOUA, 21-02-2011) i com a
conseqüència de la renúncia expressa a l’ajuda concedida dels becaris: Oscar Ramírez
Madrigal, Genis Yaisuri Jiménez Ramírez i André Castro Carvalho.
Resol, en aplicació de l’ordre de prelació establit per la Comissió d’Avaluació, nomenar als
becaris que a continuació es detallen, per a ocupar les places que han quedat vacants:
Cognoms
Nascimiento Sulaiman
Castaño Torres
Jiménez Jiménez

Nom
Samia
Stefani
Sonia Yurley

Màster
Planificació i Gestió de Riscs Naturals
Investigació Educativa
Estudis literaris

La dotació de l'ajuda cobreix els següents conceptes:
1. Exempció de les taxes acadèmiques per a la realització dels cursos de màster. 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 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 d’un mes a partir de l'endemà a la publicació de
la mateixa.

Mª Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació
Universitat d'Alacant

