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Resolució de 2 d’octubre de 2013 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la
Universitat d'Alacant per la qual es concedeix una ajuda per a cursar màsters oficials de
la UA, durant el curs acadèmic 2013/2014.
El Vicerectorat de Relacions Internacionals, vista la Resolució de 12 de juny de 2013 per la
qual resol la IV Convocatòria Banc Santander-UA de concessió d'ajudes per a cursar màsters
oficials de la Universitat d'Alacant, durant el curs 2013/2014 (BOUA, 10/04/2013) i com a
conseqüència de la renúncia expressa a l'ajuda concedida de Johan Leonardo Urbano Pabón.
Resol, en aplicació de l'ordre de prelació establit per la Comissió d'Avaluació, nomenar a la
becària que a continuació es detalla, per a ocupar la plaça que ha quedat vacant:
Cognoms

Nom

Màster

Peláez Villada

Diana Carolina

Administració y Direcció d’Empreses

L'ajuda contempla els següents apartats:
1. Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que la beneficiària rebrà a principi
del curs acadèmic 2013/2014.
2. Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que la beneficiària rebrà en el mes
de febrer de 2014. La percepció d'aquesta 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'inclouen en aquesta exempció l'import de les taxes administratives.
Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució seran d'aplicació supletòria
les condicions generals establides per als becaris de postgrau de 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 seua
publicació.
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