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Data de publicació: 20-06-2019 

 

 

 

Resolució de 20 de juny de 2019 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 2019/2020. 

 

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

reunida el 20 de juny de 2019, i encarregada d'establir l'ordre de prelació de les 

sol·licituds presentades en la X Convocatòria Banc Santander-UA (BOUA de 18 de 

febrer de 2019) de beques per a cursar màsters oficials de la Universitat d'Alacant, 

durant el curs acadèmic 2019/2020, nomena a les següents beneficiàries i beneficiaris: 

 Cognoms Nom 
Núm. 

Identificació 
Màster 

1 Restrepo Usuga Diana Marcela  AU982376 
Administració i Direcció 
d'Empreses 

2 
Hernández 
Hernández 

Juan Carlos  K056969 Enginyeria de Telecomunicació 

3 Varela Guzmán Erick Giovanni 04014966-6 Enginyeria Informàtica 

4 Reina Sánchez Karen J137181 
Administració i Direcció 
d'Empreses 

5 González Jorge Sonia  K166058 Envelliment Actiu i Salut 

6 Pacheco Veloz Juan Carlos 137059324 Emergències i catàstrofes  

7 Gutiérrez Ayala Ericka Jhoselin  6500682 
Gestió Sostenible i Tecnologies de 
l'Aigua 

8 Contreras Álvarez Soraya Vanessa 010490712-6 
Desenvolupament Local i 
Innovació Territorial 

9 Espinosa Vargas Gustavo Adolfo AM698811 Cooperació al Desenvolupament 

 

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 2019 a juliol de 2020, tots dos 

inclusivament. 



2 de 2 

 

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 
Núm. 

Identificació 
Màster 

1 Goya Jorge Addel Arnaldo J398140 Ciberseguretat 

2 Cruz Valladares Yefrin Zavier F190422 
Gestió i Restauració del Medi 
natural 

3 Pérez Cabeza  Angelli Stephanie AT722420 
Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular 

4 Ramírez Marina Mercedes 34104358 Nutrició i Alimentació 

5 Sánchez Escalante Samir Abdala 144908444 
Arqueologia Professional i Gestió 
Integral del Patrimoni 

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 de la seua publicació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 


