Data de publicació: 26-07-2011
Resolució de 25 de juliol de 2011, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat d’Alacant, per la qual s’aprova la dotació de 4 beques per a
la realització d’estudis del Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament Especialitat en Sostenibilitat ambiental- , durant el curs acadèmic 2011/2012.
La Universitat d’Alacant, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, i a través del Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació, dins de la seua política per a potenciar el desenvolupament dels
pobles més desfavorits, resol adjudicar 4 beques per a la realització d’estudis en el “Màster
Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament – Especialitat en Sostenibilitat ambiental”
de la Universitat d’Alacant, durant el curs acadèmic 2011/2012, a estudiants vinculats als
processos de desenvolupament i provinents de països destinataris de la cooperació,
prioritàriament d’África i Llatinoamèrica, seleccionats per la Comissió de Selecció, reunida el 25
de juliol i establida en les bases de la convocatòria i que figuren a continuació:

Beca
1 (*)
2 (*)
3
4
(*)

Cognoms
Boulahi Bad
Savigne Sánchez
Cano Romero
González

Nom
Kheira
Rosaida
Alberto Ibrahim
María Jimena

Mitja beca

En el cas que algun dels seleccionats a les beques número 3 o 4 desistisca, renuncie o
incomplisca els requisits acadèmics establits pel CEDIP per a cursar el Màster, s’estableix el
següent torn d’espera:
Orde
Cognoms
d’espe
ra
1
Artica Cosme
2
Tolavi Salvatierra
3
Vino Nina

Nom
Martha
Mónica
Beatriz

1

Duració de les beques
El període de les beques 1 i 2 comprendrà de l’1 de febrer de 2012 al 31 de juliol de 2012.
El període de les beques 3 i 4 comprendrà de l’1 d’octubre de 2011 al 31 de juliol de 2012.
Característiques comunes a totes les beques
a) Ajuda màxima de mil vuit-cents dènou euros amb vint cèntims (1.819,20 €) per al pagament
de les taxes acadèmiques corresponents al Màster objecte de la convocatòria.
b) Assignació mensual, durant el seu període de vigència, de vuit-cents vint euros (820 €) per a
cobrir les despeses d’allotjament i manutenció.
c) Borsa de viatge per a cobrir les despeses de desplaçament des dels seus països d’origen i
viceversa, per un import màxim de mil quatre-cents cinquanta euros (1.450 €).
d) Assegurança mèdica primària i d’accidents, no farmacèutica, per a malalties no contretes
amb anterioritat a l’inici de la beca, amb la companyia que determine la Universitat d’Alacant.
També s’inclouen les despeses de repatriació en cas de mort o accident de caràcter greu.

Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució seran d’aplicació supletòria
les condicions generals establides per als becaris de postgrau per la Universitat d’Alacant.
Contra la present Resolució, els interessats podran interposar Recurs d’Alçada davant del
Rector de la Universitat d’Alacant, en el termini màxim d’un mes a partir del dia següent a la
seua publicació.

Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerectora de Relacions Internacionals
i Cooperació
Universitat d’Alacant

2

