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Resolució de 12 de juny de 2013, del Vicerectorat de Relacions Internacionals de 

la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a cursar màsters 

oficials de la UA, durant el curs acadèmic 2013/14.  

 

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

reunida el 11 de juny de 2013, i encarregada d'establir l'ordre de prelació de les 

sol·licituds presentades en la IV Convocatòria Banc Santander-UA (BOUA de 10 d'abril 

de 2013) per a percebre ajudes per a cursar màsters oficials de la Universitat d'Alacant 

durant el curs acadèmic 2013/14, nomena a les següents beneficiàries i beneficiaris: 

 

GRUP: PROFESSORS 

Ordre Cognoms Nom Màster 

1 Manuele Matías Eugenio Desenvolupament Local i Innovació Territorial 

2 Cuervo Montoya Edisson Investigació Educativa 

GRUP: ALUMNES 

1 Medrano Montoya Jacqueline Comunicació i Indústries Creatives 

2 Julierac Mercedes Guadalupe Dret Ambiental i de la Sostenibilitat 

3 García Lopera Julián Stiven  Dret Ambiental i de la Sostenibilitat 

4 Botero Arcila Roy Administració i Direcció d'Empreses 

5 Trevignani Mercedes Comunicació i Indústries Creatives 

6 Urbano Pabon Johan Leonardo Administració i Direcció d'Empreses 

 

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 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. 



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: 

 

GRUP: PROFESSORS 

Ordre Cognoms Nom Màster 

3 Pereira Sandoval Marcela Andrea Planificació i Gestió dels riscos naturals 

4 Biasotti Julieta Planificació i Gestió dels riscos naturals 

GRUP: ALUMNES 

7 Velázquez Gonzalo Gestió I Restauració del Medi Natural 

8 Peláez Villada Diana Carolina Administració i Direcció d'Empreses 

9 Assenza Micaela Soledad Administració i Direcció d'Empreses 

10 Schiaffino María Victoria Arquitectura i Urbanisme sostenible 

11 González Maulen Fernando Andrés 
Història de l'Europa Contemporània: identitats i 
integració 

 

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 el Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d’un mes a partir de 

l'endemà a la seua publicació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
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