BASES DE LA III CONVOCATÒRIA
BANC SANTANDER – UA
d'ajudes per a cursar màsters oficials de la UA,
dirigida a universitats iberoamericanes.
Curs 2012/2013.
La Universitat d'Alacant, en col·laboració amb el Banc Santander, publica la següent
convocatòria, que té per objecte la concessió d'ajudes per a la realització de màsters a
candidats/tes

de

les

universitats

iberoamericanes

que

integren

la

Xarxa

Iberoamericana d'Universitats d'Investigació (RIDUP), constituïda per acord de 21 de
setembre de 2009.
1. Objecte.
Dotació de set ajudes per a l'estudi destinades a les universitats incloses en l’annex I
de la present convocatòria, per a la realització de màsters oficials 2012/2013 inclosos
en l’annex II impartits en la Universitat d'Alacant durant el curs 2012/2013, de forma
presencial.
2. Beneficiaris/àries.
Podran ser beneficiaris/àries aquells candidats proposats per les universitats incloses
en l'annex I, entre el seu personal docent i investigador o els seus estudiants/titulats,
que complisquen amb els requisits establits en la base 4 d'esta convocatòria.
3. Procediment de selecció dels beneficiaris/àries.
3.1 Les universitats seleccionaran a 6 candidats/tes que optaran a les ajudes per a
cursar estudis en algun dels màsters oficials oferits per la Universitat d'Alacant, durant
el curs 2012/2013, tres d'ells d'entre el seu personal docent i investigador, i els tres
restants d'entre els seus estudiants o titulats/des. Els mèrits dels candidats/tes
d'ambdós grups s'avaluaran separadament.
3.2 Les universitats remetran a la Universitat d'Alacant, a través del seu Servei de
Relacions Internacionals, Subdirecció de Cooperació, les dades i documentació
requerida en les bases de la present convocatòria, dels candidats/tes seleccionats.
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A este efecte, els responsables de cadascuna de les universitats incloses en l'annex I,
hauran de contactar amb la Direcció del Servei de Relacions Internacionals de la UA
(servei.relinternac@ua.es ), per a sol·licitar un accés al formulari de sol·licitud.
3.3 La Universitat d'Alacant, mitjançant una comissió d'avaluació nomenada a este
efecte, valorarà les sol·licituds i establirà un ordre de prelació de les mateixes, que
estarà motivat en els criteris de selecció establits en el punt sisè de les bases de la
present convocatòria.
L'ordre de prelació serà publicat en la pàgina Web de la Subdirecció de Cooperació
donant-se per realitzat el tràmit de notificació a l'interessat.
3.4 Les ajudes s'atorgaran individualment als candidats/tes seleccionats.
4. Requisits dels candidats/tes.
4.1 Reunir els requisits acadèmics que possibiliten l'accés als estudis de màsters
oficials, prevists en la normativa del Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
de la UA.
4.2 Ser membre d'alguna de les universitats iberoamericanes incloses en l'annex I de
la present convocatòria.
4.3 No tenir més de 40 anys en el moment de finalitzar el termini de presentació
d'instàncies.
4.4 No tenir permís de residència a Espanya.
5. Condicions generals de la dotació de l'ajuda.
5.1 Tindrà una durada màxima de dos cursos acadèmics, depenent del màster
seleccionat.
5.2 L'ajuda contempla els següents apartats:
a) Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que el beneficiari/ària rebrà
a principi del curs acadèmic.
b) Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que el beneficiari/ària rebrà
en el mes de febrer de 2013, sempre que el director del màster informe
positivament sobre el compliment de les seues obligacions acadèmiques.
c) Exempció del pagament de les taxes acadèmiques de matrícula per a la
realització del màster. No s'inclou en esta exempció l'import de les taxes
administratives.
6. Criteris generals de valoració dels candidats/tes.
Per a establir l'ordre de prelació dels candidats seleccionats per les universitats, es
tindran en compte els següents criteris:
a) Expedient acadèmic dels estudis previs.
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b) Memòria del candidat/a que inclourà, en tot cas, la seua formació acadèmica,
experiència laboral relacionada amb els estudis, la motivació per a realitzar el màster
seleccionat i les seues expectatives laborals de futur.
7. Comissió de Selecció.
Té com competència establir l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades per les
universitats participants, establint tant la llista provisional de beneficiaris/àries d'ajuda,
com la llista d'espera dels candidats/tes no seleccionats. La llista definitiva de
beneficiaris/àries estarà condicionada al compliment del requisit acadèmic d'accés i a
la matrícula en el màster triat.
Estarà composta per la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, que
actuarà com a Presidenta, els Vicerectors d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
i de Planificació i Estudis, el director del CEDIP i la Directora del Servei de Relacions
Internacionals que actuaran com a Vocals, i el Subdirector de Cooperació al
Desenvolupament, que actuarà com a Secretari, podent així mateix contar amb
assessors externs en cas que foren necessaris.
8. Formalització de sol·licituds.
Les sol·licituds hauran de ser emplenades per la unitat competent de cada universitat
sol·licitant a través del formulari previst a este efecte, en la pàgina web:
http://sri.ua.es/va/cooperacion/ayudasbs/ajudes-banc-santander-ua.html
que li serà facilitada pel servei de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant.
A través del model de sol·licitud, s'adjuntarà en pdf els següents documents:
a) Certificat de l'expedient acadèmic.
b) Títol acadèmic.
c) Còpia del passaport o document d'identitat del seu país.
Es podran presentar sol·licituds des del 1 de març de 2012, fins a les 24 hores (fus
horari espanyol) del 16 d'abril del 2012, ambdós inclusivament.
9. Documents que han de presentar els candidats/tes seleccionats.
a) Copia compulsada del títol acadèmic.
b) Certificació acadèmica del seu expedient acadèmic amb la puntuació mitjana
obtinguda (indicar el valor màxim i mínim del sistema de puntuació utilitzat) i el
nombre total d'hores o crèdits realitzats.
c) Memòria justificativa, en els termes establits en el punt 6b de les bases de la
present convocatòria, que haurà d'incloure la justificació documental que avale
les activitats acadèmiques i/o professionals ressenyades en este.
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10. Obligacions dels perceptors/es de l'ajuda.
Estan obligats a:
1. Comunicar la seua acceptació expressa per correu electrònic a la Subdirecció
de

Cooperació

per

al

Desenvolupament

de

la

Universitat

d'Alacant

(p.cooperacion@ua.es), en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà
a la publicació del llistat de beneficiaris/àries en la pàgina web de la
Subdirecció de Cooperació al Desenvolupament.
2. Haver realitzat la preinscripció electrònica en el màster per al qual sol·liciten
l'ajuda, a través de la secretaria virtual del CEDIP, en els teminis establits pel
CEDIP.
3. Presentar justificant de la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna,
accident i repatriació, que serà responsabilitat de l'estudiant.
4. Residir en el lloc on realitze els seus estudis, i no absentar-se del mateix sense
la prèvia comunicació a la Subdirecció de Cooperació al Desenvolupament. La
Universitat d'Alacant podrà resoldre, si escau, la reducció, revocació o
reintegrament de l'ajuda econòmica.
5. La concessió de l'ajuda, queda condicionada a l'admissió definitiva com
alumne/a del màster sol·licitat, pel centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau de la
Universitat d'Alacant (CEDIP).
Alacant, 29 de febrer de 2012.

Signat: María Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerectora de Relacions Internacionals i
Cooperació.
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Annex I.
Relació d'Universitats llatinoamericanes participants, incloses en l'acord de
creació de la RIDUP, de 21-9-09.
Universitat de Sao Paulo. Brasil.
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.
Universitat de Buenos Aires. Argentina.
Universitat Nacional de Córdoba. Argentina.
Universitat Nacional de la Plata. Argentina.
Universitat Nacional del Litoral. Argentina.
Universitat Nacional del Sud. Argentina.
Universitat Pontifícia Catòlica de Xile.
Universitat Austral de Xile.
Universitat de Xile.
Universitat de Concepción. Xile.
Universitat de la Frontera. Xile.
Universitat de Santiago de Xile.
Universitat de Antiòquia. Colòmbia.
Universitat dels Andes. Colòmbia.
Universitat Nacional de Colòmbia.
Universitat de Costa Rica.
Universitat de Puerto Rico.
Universitat de la República. Uruguai.
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Annex II.
Relació de Màsters oficials de la Universitat d'Alacant
Curs 2012-2013.
Advocacia
Administració i Direcció d'Empreses (MBA)
Anàlisis i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis
Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni
Arquitectura i Urbanisme Sostenible
Assessorament Lingüístic i Cultura Literària
Automàtica i Robòtica
Biodiversitat
Biomedicina
Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
Ciència de Materials
Comunicació i Indústries Creatives
Cooperació al Desenvolupament
Dret Ambiental i de la Sostenibilitat
Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web
Desenvolupament Local i Innovació Territorial
Direcció i Planificació del Turisme
Economia Aplicada
Economia Quantitativa
Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Espanyol i Anglès com a Segones Llengües, Llengües Estrangeres
Estudis Literaris
Gestió de l'Edificació
Gestió Pesquera Sostenible
Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua
Gestió i Restauració del Medi Natural
Història de l’Europa Contemporània: Identitats i Integració
Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Anglès i Espanyol per a Fins Específiques
Investigació Educativa
Metodologies Humanístiques en l’Era Digital
Nanociència i Nanotecnologia Molecular
Optometria Clínica i Visió
Planificació i Gestió de Riscos Naturals
Prevenció de Riscos Laborals
Professorat d'Educació Secundària i Ensenyaments Artístics, d'Idiomes i Esportives
Química Ambiental i Sostenible
Química Mèdica
Tecnologies de la Informàtica
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