
Data de publicació: 24-07-12 
 
 
 
Resolució de 24 de juliol de 2012 del Vicerectorat de Relacions Internacionals 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 2012/2013. 
 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, coneguda la proposta elevada per la 

Comissió de Selecció, reunida el 23 de juliol de 2012, competent per a la valoració de 

candidats i candidates a obtenir una beca per a la realització d'estudis del Màster 

Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament – Especialitat en Sostenibilitat 

Ambiental -, resol adjudicar 4 beques per a la realització del citat Màster, durant el curs 

acadèmic 2012/2013, als candidats i les candidates que a continuació es relacionen:  

 
Perceptors de beques  
Cognoms  Nom 
1. Villalón García,  Giovanni Luis. 

2. Embarec Rahal,  Baida. 

3. Laidouni,   Nouhad. 

4. Mora Escobar,  Diana María. 

 

En el cas que algun dels seleccionats o de les seleccionades a les beques desistisca, 

renuncie o incomplisca els requisits acadèmics establits pel CEDIP per a cursar el 

màster, s'estableix el següent torn d'espera:  

 
Ordre d'espera  
Cognoms Nom 
1. Marca Flores,  Omar Henry. 

2. Espinoza Espinoza,  Jessica. 

3. Ávila Núñez,  Denis Eduardo. 

4. Arteaga Flores,  Frank Evelio. 

 

 

Les característiques de les beques són les següents:  



a) Exempció de taxes acadèmiques per a la realització del màster. No s'inclouen 

les taxes administratives.  

b) Assignació mensual, durant el seu període de vigència, de sis-cents cinquanta 

euros (650 €) per a cobrir les despeses d'allotjament i manutenció.  

c) Despeses de desplaçament des dels seus països d'origen, per un import 

màxim de mil dos-cents euros (1.200 €), per a l’alumnat procedent d'Amèrica 

Llatina i per un import màxim de quatre-cents euros (400 €) per a l’alumnat 

procedent d'Algèria.  

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. L’assegurança inclou les despeses de repatriació en 

cas de mort o accident de caràcter greu.  

 

La durada de les beques comprén des del 15 d'octubre de 2012 fins al 15 de juliol 

de 2013.  

 

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 i les 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 a la publicació de la mateixa. 

 

 

 

 

Juan Llopis Taverner 

Vicerector de Relacions Internacionals  

Universitat d'Alacant  


