Data de publicació: 27-07-2011
Resolució de 27 de juliol de 2011, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual es concedeixen ajudes per a cursar
estudis de màster oficial o grau, dirigida a grups d'immigrants, durant el curs acadèmic
2011/12.
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, reunida la Comissió de Selecció
encarregada d'avaluar la Convocatòria d'Ajudes per a cursar estudis de màster oficial o grau
dirigida a grups d'immigrants, el 26 de juliol de 2011, resol publicar la relació de beneficiaris que
han obtingut una beca per a cursar estudis de màster o grau en la Universitat d'Alacant, durant
el curs acadèmic 2011/12.

Nom i Cognoms

N.I.E.

Estudis

Modalitat de
beca

Danna Livier, Avilés Robles

Y1369311-C

Màster en Economia Aplicada

A.

María Carla Pinotti

Y1373607-S

Màster en Gestió de l'Edificació

A.

Claudia Mercedes Arcos
Saavedra

X8144733-L

Màster en Desenvolupament Local i Innovació

A.

Patricia Josefina Andrade
Verduzco

Y0552547-D

Jehane Beldjelti

X9467251-Z

Katia Vila Rodríguez

X9772592-F

Paula Aracelli Millar Pérez

X9835519-Y

Màster d'Investigació en Ciències de la Infermeria.

A.

Mohamed Mokhtari

Y0161249-X

Màster en Direcció i Planificació del Turisme.

B

Yassine Lakhal

Y0161248-D

Màster en Direcció i Planificació del Turisme.

B

María Del Mar Cardus Zavala

Y1052029-T

Primer curs del grau en Enginyeria Civil

B

Territorial
Segon curs del grau d'Administració i Direcció

A.

d'Empreses (ADE)
Màster en Direcció i Planificació del Turisme

A.

Màster en Comunicació i Indústries Creatives o

A.

Màster Universitari en Secundària.

Les característiques de les ajudes concedides són les següents:
a) Exempció del pagament de les taxes acadèmiques de matrícula corresponents als estudis
de màster oficial o grau que cursen en la Universitat d'Alacant, durant el curs 2011-2012. En tot
cas, hauran d'abonar-se les taxes administratives.
b) Dotació econòmica mensual de:
modalitat A.- Dotació econòmica mensual de 300 euros, des de l’1 d'octubre de 2011 fins al 30
de juny de 2012, ambdós inclusivament.
Modalitat B.- Dotació econòmica mensual de 500 euros, des de l’1 d'octubre de 2011 fins al 30
de juny de 2012. D'esta dotació, cada estudiant haurà d'abonar el preu del lloguer de l'habitatge
propietat del Patronat, amb un preu de 60 € mensuals de lloguer per habitació, més despeses
comunitàries i de subministrament.
Així mateix, la Comissió d'Avaluació resol establir una llista d'espera per a cobrir les possibles
vacants dels alumnes seleccionats, en el cas que desistisquen o renuncien a l'ajuda concedida.
L'ordre de prelació de la llista d'espera s'estableix prioritzant, en primer lloc, els alumnes que
hagen sol·licitat estudis propis, sempre que modifiquen la seua opció d'estudis per un màster
oficial ; en segon lloc, els alumnes que hagen sol·licitat ajudes per a estudis de doctorat. En
últim lloc, es resol incloure la sol·licitud d’En Pastor Maximino Gato Cisneros.
Llista d'espera:
Nom i Cognoms

N.I.E.

Estudis

Modalitat de
beca

Ivonne Elizabeth Salinas Vega

X9145960-X

Màster oficial a elegir pel sol·licitant

A.

Darym Dayan Zárate Aldana

X7388625-J

Màster oficial a elegir pel sol·licitant

A.

Doctorat en llengües, cultures i les seues traduccions

A.

Mourad Kacimi

X9578364-Z

en l'àmbit Mediterrani

Marlenys Del Carmen Ruiz Otero

Y0312567-B

Doctorat en Direcció i Planificació del Turisme

A/B

Pastor Maximino Gato Cisneros

48789082-X

Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

B

Contra la present resolució, els interessats 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.
Alacant, 27 de juliol de 2011.

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

