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Resolució de 8 de juliol de 2013 del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals, per la qual s'atorga una ajuda a Dnya. Melisa Romano 

Daglio, per a cursar el segon curs del Màster Universitari en Direcció I 

Planificació de Turisme, en el marc del programa de beques per a 

estudiants llatinoamericans patrocinat pel Banc Santander. 

Antecedents: 

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

Selecció, reunida el 15 de maig de 2012, i posterior Resolució de 16 de maig, 

va atorgar una ajuda a Dnya. Melisa Romano Daglio, amb DNI nº 50506828-R, 

per a realitzar el primer curs del Màster Universitari en Direcció I Planificació de 

Turisme, durant l'any acadèmic 2012/2013, en el marc del Programa de Beques 

per a estudiants llatinoamericans, patrocinat pel BANC DE SANTANDER. 

Que una vegada superat amb èxit el primer curs acadèmic, i després de 

l'informe favorable de la Direcció del Màster, es procedeix a prorrogar l'ajuda a 

Dnya. Melisa Romano Daglio per a cursar el segon curs del citat màster, durant 

l'any acadèmic 2013/14. 

Procediment: 

La beca es regula pel procediment de caràcter excepcional establit en l'article 

22.c de la Llei 387/2003, de 17 de novembre General de subvencions i es 

minora a càrrec del pressupost corresponent a l'exercici 2013, del Vicerectorat 

de Relacions Internacionals. 

Conceptes inclosos: 

1. Una ajuda econòmica, per import de quatre mil euros, que la beneficiària 

rebrà a principi del curs acadèmic. 



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 

 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar recurs d'Alçada 

davant el Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, 

en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà a la seua publicació.  

 
 
 
 
 
 
 
Sig.: Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant.  
 
 


