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Resolució de 3 de juliol de 2019 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la
Universitat d'Alacant, per la qual es concedeix una beca per a cursar el Màster en
Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web de la UA, durant el curs acadèmic 2019/2020.
El Vicerectorat de Relacions Internacionals, en el marc de la Resolució de 20 de juny de 2019 de la
X Convocatòria Banc Santander-UA (BOUA 18 de febrer de 2019) de beques per a cursar
màsters oficials de la Universitat d'Alacant, durant el curs acadèmic 2019/2020 i com a
conseqüència de la renúncia expressa de Soraya Vanessa Contreras Álvarez.
Resol, en aplicació de l'ordre de prelació establit per la Comissió de Selecció, nomenar el
beneficiari que a continuació es detalla, per a ocupar la plaça que ha quedat vacant:
Cognoms

Nom

Goya Jorge

Addel Arnaldo

Núm. Identificació
J398140

Màster
Desenvolupament d'Aplicacions
i Serveis Web

La beca 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.
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.
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
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