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Resolució de 27 de juliol de 2012 del Vicerectorat de Relacions
Internacionals de la Universitat d'Alacant, per la qual s'aprova la dotació
de 7 ajudes per a la realització del Pràcticum 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 26 de juliol de 2012, competent per a la
valoració de candidats i candidates a obtenir una ajuda per a la realització del
Pràcticum del Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament –
Especialitat en Sostenibilitat Ambiental -, resol adjudicar 7 ajudes per a la
realització del citat Pràcticum, durant el curs acadèmic 2012/2013, als
candidats i les candidates que a continuació es relacionen:

Perceptors de beca
Cognoms

Nom

García Sempere
Hahn Menacho
Hernández Hernández
Jaén Ruiz
Lillo Ripoll
Pérez Santamaría
Sánchez Lanz

Ana
Adrián Rodolfo
Araceli
Alberto
Esther
Mª Glória
Itziar

Les característiques de les beques són les següents:
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.

L'ajuda està supeditada al compliment de les obligacions establides en la base
setena de la convocatòria que regula la concessió d'aquestes ajudes, publicada
en el BOUA, data del 28 de juny de 2012.

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.
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