Data de publicació: 10-06-2011

BASES DE LA III CONVOCATÒRIA de 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, publica les següents bases per les quals es regula la subvenció de 3
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.
PRIMER. Objecte.
Dotar 3 beques destinades a promocionar la formació especialitzada en cooperació, dirigides a
estudiants vinculats als processos de desenvolupament i provinents de països destinataris de
la cooperació, prioritàriament d'Àfrica i Llatinoamèrica.
La subvenció serà minorada del pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació.
SEGON. Requisits dels participants.
Podran participar en esta convocatòria les i els estudiants que complisquen els següents
requisits:
a) Haver nascut en alguna regió en vies de desenvolupament, especialment de
Llatinoamèrica o d'Àfrica.
b) No tenir permís de residència a Espanya.
c) En cas de procedència d'un país de llengua no hispana, tenir degudament acreditat
coneixement de la llengua espanyola per a la realització dels estudis previstos.
d) Reunir els requisits acadèmics que possibiliten l'accés als estudis de Màster citats
anteriorment, prevists en la normativa del Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau
(CEDIP) de la Universitat d’Alacant.
TERCER. Característiques de la beca.
1. La beca cobrix els següents conceptes.
a) Ajuda màxima de mil vuit-cents dinou 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.
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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 primaria i d'accidents, no farmacèutic, 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.
2 La beca té una durada des de l’1 d'octubre de 2011, fins al 31 de juliol de 2012
QUART. Criteris generals a tenir en compte en la selecció de propostes.
Els criteris de selecció de les i els becaris són els següents:
a) Que la o el sol·licitant pertanga a associacions, fundacions, moviments comunitaris, etc., en
el seu país d'origen, que estiguen relacionats amb els processos de desenvolupament humà
sostenible i defensa dels drets humans.
b) Que compten amb l'aval de l'organització o institució a la qual pertanyen.
c) Tindran prioritat aquelles i aquells alumnes procedents de Llatinoamèrica i Àfrica.
d) S'aplicarà el criteri de paritat, garantint la igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes per a
l'accés a les beques.
i) La memòria presentada pe la o el candidat inclourà, en tot cas, la seua formació i experiència
laboral anterior, la motivació per a realitzar el Màster en Cooperació i les seues expectatives de
futur. Tindrà una extensió màxima de 2 fulls.
CINQUÈ. Formalització de sol·licituds.
Les sol·licituds hauran de ser emplenades per les i els candidats a través d'Internet, en el
formulari previst a aquest efecte. Annex I.
El termini de presentació de sol·licituds començarà el 10 de juny de 2011 i finalitzarà el 1 de
juliol de 2011, ambdós inclusivament.
SISÈ. Comissió de Selecció.
La Comissió de Selecció nomenada a aquest efecte, té com a competència l'avaluació i
selecció de les sol·licituds presentades per les i els candidats.
La seua Presidenta serà la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació o la persona
en qui delegue i estarà integrada per un Secretari, que serà un membre de la Subdirecció de
Cooperació per al Desenvolupament. En qualitat de vocals actuaran, el Director del Màster o
persona en qui delegue i la Directora del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.
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SETÈ. Obligacions de les i els becaris.
Les i els becaris estan obligats a:
1. Comunicar la seua acceptació expressa per correu electrònic a la Subdirecció de
Cooperació de la Universitat d'Alacant (p.becas@ua.es) en el termini de 10 dies hàbils
a partir de l'endemà a la notificació de concessió de la beca.
2. Personar-se davant el responsable de la Subdirecció de Cooperació de la Universitat
d'Alacant en el termini de 10 dies hàbils a partir del començament de la beca.
3. Residir en el lloc on realitze els seus estudis durant el període de la beca i no absentarse del mateix sense la prèvia comunicació a la Subdirecció de Cooperació de la
Universitat d'Alacant que resoldrà, si escau, la reducció, revocació o reintegrament de
la beca.
4. Superar els exàmens o proves corresponents als estudis per als quals se'ls ha concedit
la beca.
5. Realitzar l'activitat objecte de la beca en el termini que s'establisca en la resolució de la
concessió.
6. Retornar al seu país d'origen una vegada finalitzats els estudis que van motivar la
concessió de la beca o, si escau, quan aquesta siga rescindida.
VUITÈ. Publicació.
a) D'acord amb l'Art. 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a l'efecte de notificació, les
successives resolucions i/o anuncis es publicaran en la pàgina web del Servei de Relacions
Internacionals, Subdirecció de Cooperació.
b) Tots els annexos corresponents a la present convocatòria podran ser consultats en la citada
adreça.
NOVÈ. Forma de pagament.
El pagament de la beca es realitzarà a mes vençut mitjançant transferència bancària. La borsa
de viatge s'abonarà prèvia presentació de la factura corresponent a l'emissió del bitllet.
Contra les presents bases, que no esgoten la via administrativa, les i els interessats podran
presentar recurs d'Alçada en el termini d'un mes a contar des de l'endemà a la publicació de les
mateixes.
Alacant, 10 de juny de 2011.

Signat: Begoña San Miguel del Hoyo.
Vicerectora de Relacions Internacionals
I Cooperació.
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