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Data de publicació: 16-06-2017 

 

 

 

Resolució de 16 de juny de 2017 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de 

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

oficials de la UA, durant el curs acadèmic 2017/2018. 

 

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

reunida el 15 de juny de 2017, i encarregada d'establir l'ordre de prelació de les 

sol·licituds presentades en la VIII Convocatòria Banc Santander-UA (BOUA de 7 de 

març de 2017) de beques per a cursar màsters oficials de la Universitat d'Alacant, 

vinculats a sectors de la cooperació universitària per al desenvolupament, durant el 

curs acadèmic 2017/2018, nomena a les següents beneficiàries i beneficiaris: 

 Cognoms Nom 
Núms. 

Identificació 
Màster a realitzar 

1 Dinza Tejera Daniel E315018 Química Ambiental i Sostenible 

2 Morales Márquez Jimmy Antonio 072732281 
Gestió i Restauració del Medi 
Natural 

3 Peña Tercero Cecilia Liliana 6868700 Gestió Pesquera Sostenible 

4 Zúñiga Amador  María Auxiliadora  1 1398 0037 
Gestió i Restauració del Medi 
Natural 

5 Londoño Osorio Nicolás Alexander 1.018.373.219 Investigació Educativa 

6 
Céspedes 
Rodríguez 

Eliana Cristina AS037876 
Gestió i Restauració del Medi 
Natural 

7 García Díaz Yineth Paola AT059397 
Enginyeria dels Materials, Aigua i 
Terreny 

8 Morales Cortés Sara Victoria AT678565 
Gestió Sostenible i Tecnologies de 
l'Aigua 

9 Velandia Campos Joan Sebastián AQ139903 
Desenvolupament Local i 
Innovació Territorial 

 

L'ajuda contempla els següents apartats: 

1. Exempció de les taxes acadèmiques per a cursar el màster oficial assignat. No 

s'inclouen les taxes administratives, a excepció de la taxa corresponent a 

l’“Estudi d'equivalència de títols estrangers per a accés al màster”. 

2. Assignació mensual de vuit-cents euros (800 €) durant el període de vigència 

del màster. Com a màxim, des d'octubre de 2017 a juliol de 2018, tots dos 

inclusivament. 
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3. Allotjament, si escau, durant el primer mes d'estada en la residència que 

determine la Universitat d'Alacant. En aquest supòsit, el cost es minorarà de 

l'import de la beca. 

4. 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. 

En el cas que alguna de les persones seleccionades desistisca, renuncie o 

incomplisca els requisits acadèmics establits pel Centre de Formació Contínua 

(ContinUA) per a cursar el màster seleccionat, s'estableix el següent torn d'espera: 

 Cognoms Nom 
Núms. 

Identificació 
Màster a realitzar 

1 Rodríguez Ortiz Leandro Alexei I087398 Química Ambiental i Sostenible 

2 Díaz Cecilia Carolina AAE488248 Ciència de Materials 

Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució seran d'aplicació 

supletòria les condicions generals establides per als becaris i becàries de postgrau per 

la Universitat d'Alacant. 

 

Contra la present Resolució, les persones interessades 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 


