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Vicerectorat de Relacions Internacionals
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

BASES DE LA I CONVOCATÒRIA de BEQUES
Per a la realització del Pràcticum del Màster Interuniversitari en Cooperació al
Desenvolupament – Especialitat en Sostenibilitat Ambiental-,
durant el curs acadèmic 2012/2013
La Universitat d’Alacant (UA), en col·laboració amb la Direcció General d’Integració i
Cooperació de la Generalitat Valenciana, i a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals
de la Universitat d’Alacant, en el marc de la seua política de promoció d’instruments
especialitzats de la Cooperació Universitària al Desenvolupament, publica les següents bases,
en règim de concurrència competitiva, per les quals es regula la subvenció de 7 ajudes per a la
realització del Pràcticum del “Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament –
Especialitat en Sostenibilitat Ambiental” que imparteix la Universitat d’Alacant, durant el curs
acadèmic 2012/2013.
PRIMER. Objecte.
Dotar 7 ajudes destinades a promocionar la formació especialitzada en cooperació al
desenvolupament, dirigides a estudiants que es troben matriculats/des en el segon curs
acadèmic de la primera edició del Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament
de la Universitat d’Alacant, curs 2012/2013, i desitgen realitzar les pràctiques externes del
Màster en un país/regió empobrida.
SEGON. Requisits dels/de les participants.
Podran participar en aquesta convocatòria els/les estudiants/tes que complisquen els següents
requisits:
a) Haver superat els 60 ECTS del primer curs acadèmic del Màster Interuniversitari en
Cooperació al Desenvolupament (Especialitat en Sostenibilitat Ambiental) de la
Universitat d'Alacant.
b) Tenir assignada i concretada l'opció de Pràctiques Externes Internacionals amb la
Secretaria Tècnica del Màster i estar aprovada per la seua Comissió Acadèmica.
c) Acreditar l'existència d'un conveni específic de pràctiques signat entre la Institució/
Organització d'acollida de la Pràctica Externa Internacional i la Universitat d'Alacant.

TERCER. Característiques de l'ajuda.
La beca cobreix els següents conceptes:
a) Despeses de desplaçament al país on es realitzen les pràctiques, i la seua posterior
tornada, per un import màxim de 1.200 €.
b) 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. Tot això durant el període de les pràctiques externes
internacionals.
QUART. Criteris generals a tenir en compte en la selecció de propostes.
Els criteris de selecció dels/de les becaris/àries són els següents:
a) Expedient acadèmic del primer curs acadèmic del Màster. (5 punts).
b) Grau d'adequació dels continguts del Màster a la Pràctica Externa Internacional a
portar a terme per part del/de la alumne/a. (2,5 punts).
c) Experiència i motivació prèvia en la línia de la Pràctica Externa Internacional a
desenvolupar pel/per la alumne/a. (2.5 punts).
CINQUÈ. Formalització i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds haurien de ser emplenades pels/per les candidats/es a través d'Internet, en el
formulari “on line” previst a aquest efecte en el següent enllaç:

http://www.ori.ua.es/master_coop/form_bolsa.php
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dijous, 28 de juny de 2012 i finalitzarà
el dilluns, 9 de juliol de 2012, 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 pels/per les candidats/es.
La seua Presidenta serà la Directora del Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació, i
estarà integrada per un Secretari, que serà el Subdirector de Cooperació per al
Desenvolupament; en qualitat de vocals actuaran, el Director del Màster o persona en qui
delegue, la Directora del Servei de Relacions Internacionals, i el Secretari Tècnic del Màster.

SETÈ. Obligacions dels/de les becaris/àries.
Els/les becaris/àries estan obligats/des a:
1. Residir en el país on realitze el Prácticum durant el període de l'ajuda i no absentar-se
del mateix sense la prèvia comunicació a la Subdirecció de Cooperació de la
Universitat d'Alacant i a la Secretaria Tècnica del Màster.
2. Dedicar el seu temps a les tasques assignades i a les activitats inherents al Prácticum,
en tots els seus aspectes, segons els criteris de la Comissió Acadèmica del Màster.
3.

Aprofitament del Prácticum i superació de les proves corresponents al mateix.

4. Realitzar l'activitat objecte de l'ajuda en el següent període: des del 15 de setembre de
2012 fins al 15 de gener de 2013.
5. Presentar-se en la Subdirecció de Cooperació, Aulari II, en els deu primers dies a
contar des de l'endemà a la publicació del seu nomenament, per a la gestió de la
documentació.
VUITÈ. Publicació.
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.
Contra les presents bases, que no esgoten la via administrativa, els/les interessats/des podran
presentar recurs d'Alçada en el termini d'un mes a contar des de l'endemà a la publicació de les
mateixes.
Alacant, 21 de juny de 2012.

El Vicerector de Relacions Internacionals,

Signat. Juan Llopis Taverner.

