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Resolució del 6 de juliol de 2021 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 

Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat d'Alacant, per la qual es 

resol la convocatòria “Banc Santander-UA de beques per a cursar màsters 

oficials de la UA”, durant el curs acadèmic 2021/2022. 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament, a 

proposta de la Comissió de Selecció, reunida el 5 de juliol de 2021, i encarregada 

d'establir l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades en la XII Convocatòria 

Banc Santander-UA (BOUA de 19 de febrer de 2021) de beques per a cursar 

màsters oficials de la Universitat d'Alacant, durant el curs acadèmic 2021/2022, 

adjudica les següents beques a: 

Cognoms Nom País 
Núm. 

Identificació 
Màster 

Zuluaga Ocampo Isabella Colombia ***14158 
Desenvolupament Local i Innovació 
Territorial 

Amaya López Daniel Samael El Salvador *****2412 Comunicació Digital 

López Pairol Luis Javier Cuba ***1093 Investigació en Ciències de la Salut 

Domínguez Dáger Bessie Cuba ***2851 Automàtica y Robòtica 

Sanabria Vivas Jorge Elieser Cuba ***2566 Cooperació al Desenvolupament 

González Cortes  Elizabeth   Cuba ***2259 Enginyeria  Química 

Núñez Haugh Lisbeth Cuba ***0971 Engninyeria Geològica 

Delgado Aranda Miguel Ángel Bolivia ***5078 Ciència de Dades 

Torrez Bautista Juan Alfredo Bolivia ***9515 Investigació de Ciencies de la Salut 

 

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 cinquanta euros (850 €) durant el període de 

vigència del màster. Com a màxim, des d'octubre de 2021 fins a juliol de 2022, 

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. 
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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. 

 

La beca serà efectiva quan el becari o becària es trobe de manera presencial en la UA. 

En el cas que per causes sobrevingudes no poguessen realitzar l'estada en la 

Universitat d'Alacant, únicament tindran dret a l'exempció de les taxes acadèmiques, 

però no a la resta de beca. 

 

S'estableix el següent torn d'espera per al supòsit que alguna de les persones 

seleccionades desistisca, renuncie o incomplisca els requisits acadèmics establerts pel 

Centre de Formació Contínua (ContínUA) per a cursar el màster seleccionat. 

 Cognoms Nom 
Núm. 

Identificació 
Màster 

1 Hernádez Rodríguez Alejandro ***8730 Investigació Educativa 

2 Legarreta Cruz Danay ***1426 Química Ambiental i Sostenible 

3   Cepero Rodríguez Elizabeth ***3170**** Ciència de Materials 

Per a aquelles circumstàncies no previstes en aquesta 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, podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 

121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seva 

publicació. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte o davant la 

rectora de la UA com a òrgan competent per a resoldre’l. 
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