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Resolució de 10 de juliol de 2015 del Vicerectorat de Relacions Internacionals, per la qual 

es prorroga la beca a D. Madieumbe Sene, per a cursar el Màster Universitari en 

Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyament d'Idiomes, durant el curs acadèmic 2015/16, en el marc del programa de 

beques Banc de Santander-UA. 

Antecedents: 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, a proposta de la Comissió de Selecció, reunida el 9 
de juny de 2014, i posterior Resolució de 10 de juny, va atorgar una beca a D. Madieumbe 
Sene, amb NIE nº I3663097-Q, per a realitzar el Màster Universitari en Professorat d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, durant el 
curs acadèmic 2014/2015, en el marc del Programa de beques Banc de Santander-UA per a 
cursar Màsters Oficials en la UA. 

Que a causa de les especials condicions del beneficiari i el seu país de procedència i oïda la 
Direcció del Màster, la Comissió de Selecció va reduir la càrrega lectiva durant el curs 
acadèmic 2014/15 i proposa prorrogar la beca per a un segon any, a fi que puga completar la 
resta de matèries del màster. 

Procedimient: 

La beca es regula pel procediment de caràcter excepcional establit en l'article 22.2.c de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de subvencions i es minora amb càrrec al pressupost 
corresponent a l'exercici 2015, del Vicerectorat de Relacions Internacionals. 

Conceptes inclosos: 

1. Exempció de les taxes acadèmiques per al curs 2015/16. No s'inclouen les taxes 
administratives. 

2. Assignació mensual de vuit-cents euros (800 €) durant el període de vigència del màster. 
Com a màxim, des d'octubre de 2015 a juliol de 2016, tots dos inclusivament. 

3. Assegurança mèdica de salut, accident i repatriació en cas de mort o malaltia molt greu, 
amb la companyia d'assegurances que establisca la Universitat d'Alacant. 

 

Contra la present Resolució, les interessades i 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 
Universitat d'Alacant 


