
Data de publicació: 01-06-2012 
 
 
 
Resolució d’1 de juny de 2012 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per la 
qual s'eximeix del pagament de les taxes acadèmiques a quatre estudiants provinents de 
països del Sud, per a cursar el segon curs del Màster Oficial Interuniversitari de Cooperació al 
Desenvolupament –Especialitat en Sostenibilitat Ambiental- de la UA, durant el curs 2012/13, 
pel procediment d'adjudicació directa. 
 

Antecedents 

La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, dins 

del marc de col·laboració establit amb la Direcció General d'Integració i Cooperació de la Generalitat 

Valenciana i el Comitè Valencià Universitari de Relacions Internacionals i Cooperació, dóna suport al 

Màster Oficial Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament, com instrument de millora de la 

formació especialitzada en cooperació en la nostra comunitat.  

Així mateix, la Universitat d'Alacant, en el marc dels objectius establits en el seu Pla Estratègic 

d'Internacionalització, exposa la seua voluntat de garantir l'accés a la formació especialitzada en 

cooperació dels alumnes i professionals provinents de països del Sud i que exercisquen la seua labor 

en l'àmbit del desenvolupament. 

 

Per tot això,  

RESOL: 
Eximir de les taxes acadèmiques corresponents al segon curs del Màster Oficial Interuniversitari de 

Cooperació al Desenvolupament de la UA, curs 2012/13, als alumnes que van obtenir beca per a 

realitzar el primer curs, segons Resolució de 25 de juliol de 2011 d'aquest Vicerectorat, sent els que a 

continuació es relacionen: 

Sra. Kheira Boulahi Bad. 
Sr. Alberto Ibrahim Cano Romero. 
Sra. María Jimena González. 
Sra. Rosaida Savigne Sánchez. 
 

No s'inclouen les taxes administratives. 

 

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar recurs d'Alçada davant el Vicerectorat 

de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d'un mes a 

partir de l'endemà a la seua publicació.  

 
 
 
 
Signat: Begoña San Miguel del Hoyo. 
Vicerectora de Relacions Internacionals  
i Cooperació. 
Universitat d'Alacant.  


