Resolució de 16 de maig de 2012, 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 2012/13.

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, a proposta de la Comissió de
Selecció, reunida el 15 de maig de 2012, i encarregada d’establir l’ordre de prelació de
les sol·licituds presentades en la III Convocatòria Banco Santander-UA (BOUA, 29-022012) per a percebre ajudes per a cursar màsteres oficials de la Universitat d’Alacant
durant el curs acadèmic 2012/13, nomena als següents beneficiaris i beneficiàries:
Ordre Cognoms
1

Gómez Villa

Juan Ricardo

2

Luciana Inés
Adriana

Cooperació al Desenvolupament

4

Huberty
Álvarez
Vanegas
Romano

Màster
Administració i Direcció d’Empreses
(MBA)
Arquitectura i Urbanisme Sostenible

Melisa

5

Callejas Giraldo Germán León

6

Locatelli

Direcció i Planificació de Turisme
Administració i Direcció d’Empreses
(MBA)
Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

3

7

Nom

María Florencia
Jhonattan
Arango Ramírez
Alexander

Estudis Literaris

L’ajuda contempla els següents apartats:
1. Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que la beneficiària o
beneficiari rebrà a principi del curs acadèmic.
2. Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que la beneficiària o
beneficiari rebrà en el mes de febrer de 2013. La percepció d’esta ajuda queda
subjecta a l’emissió per la Directora o Director del màster d’un informe
acreditatiu del compliment de les seues obligacions acadèmiques.
3. 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.

En el cas que algun de les o els perceptors 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

8

Ferrari

Marco

9
10

Flaherty
Ritacco

María Laura
María Laura

Màster
Desenvolupament Local i Innovació
Territorial
Arquitectura i Urbanisme Sostenible
Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

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

Contra la present Resolució, les i els interessats podran interposar Recurs d’Alçada
davant del Rector de la Universitat d’Alacant, en el termini màxim d’1 mes a partir de
l’endemà a la publicació de la mateixa.
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