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Resolució de 9 de juliol de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a 
l'exempció de taxes per matrícula, dirigides a estudiants procedents de 
països en procés de desenvolupament, que cursen estudis de màster oficial 
en la Universitat d'Alacant, durant els cursos 2009/2010 i 2010-2011. 
 
En compliment dels seus objectius, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i 

Cooperació impulsa accions que contribuïsquen a la integració en la nostra 

societat d'aquells col·lectius més vulnerables, i per a això, publica la present 

convocatòria que complementa l'anteriorment publicada en el BOUA, 3 de maig de 

2010. 

 

OBJECTIU 
Facilitar als estudiants de països en procés de desenvolupament, l'accés a ajudes 

per a cursar màsteres oficials en la Universitat d'Alacant per als cursos 2009-2010 

i 2010-2011. 
DESTINATARIS 
Estudiants matriculats en un màster oficial de la Universitat d'Alacant en el curs 

2009-2010 i que hagen sol·licitat ajuda al MEC o a la Generalitat Valenciana per a 

estudis universitaris en aquest curs.  

A tots aquests estudiants sol·licitants de beca, que no hagen estat beneficiaris de 

cap ajuda, se'ls considerarà sol·licitants de l'ajuda sense que siga necessari el 

tràmit de presentació d'una sol·licitud. 



REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ 
Les ajudes s'assignaran a aquells estudiants matriculats en    qualsevol màster 

oficial en el curs 2009-2010, la beca del qual del MEC o de Generalitat haja estat 

denegada per qualsevol motiu no econòmic, que reunisquen els requisits previstos 

en la convocatòria de 3-5-2010 i que presenten els documents requerits en 

aquesta convocatòria abans de la finalització del termini establit. 

Aquests estudiants podran gaudir d'exempció de taxes acadèmiques en el curs 

2009-2010, i en el cas de continuació d'estudis, l'exempció de les taxes 

acadèmiques corresponents al curs 2010-2011. 

IMPORT 
L'assignació econòmica consistirà en el 100% de l'import de les taxes abonades 

per a sufragar la matrícula del curs del màster triat, tant en el curs 2009-2010 com 

en el 2010-2011, si escau.  

ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES 
Aplicant els criteris de selecció establits en els apartats anteriors, es publica en 

l’Annex I d'aquesta resolució la relació d'estudiants seleccionats per a obtenir 

l'ajuda. 

Els beneficiaris de l'ajuda hauran de subscriure el document Annex II “Acceptació 

ajuda exempció taxes màster oficial”, en el termini màxim de 10 dies naturals, a 

partir de la publicació d'aquesta resolució en el BOUA i lliurar-lo en el Registre 

General de la Universitat d'Alacant. 

Aquells estudiants que no lliuren els documents en el termini establit s'entendrà 

que renuncien a l'ajuda. 

FORMA DE PAGAMENT 
L'abonament de l'import de l'ajuda corresponent al curs acadèmic 2009/2010 es 

realitzarà per la Universitat d'Alacant, mitjançant transferència bancària al compte 

obert a nom del beneficiari en l'oficina de l'Entitat Bancària que l'estudiant indique 

en el document d'acceptació. 



Quant a les ajudes corresponents al curs 2010-2011, no es realitzarà pagament 

algun al beneficiari, sinó que l'estudiant estarà exempt d'abonar les taxes 

acadèmiques per matrícula. 

RENUNCIA 
La no presentació dels documents sol·licitats en aquesta convocatòria en el termini 

establit    o el no compliment dels requisits exigits per la convocatòria suposarà la 

pèrdua de tots els drets inherents a aquesta ajuda. 

 

Contra la present resolució, els interessats podran interposar recurs d'alçada 

davant el Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a partir de 

l'endemà a la publicació de la mateixa. 

 
Alacant, 9 de juliol de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: María Begoña San Miguel del Hoyo 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
 i Cooperació. 



 
Annex 1 

 
Relació de candidats a percebre l'ajuda per a la formació en màster 

oficial, curs 2009-2010. 
 
 
 
 

Cognoms, Nom 
ALARCÓN ARANDA, JONATHAN PATRICIO 
BAI, TAO 
CAMACHO GARZÓN, JUDY AZUCENA 
COSTA DIAS, CLAUDIA MARÍA 
ESCALONA ALBA, JESSICA 
LYASHOVA, OXANA 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEIVIS EDUARD 
RUIZ OTERO, MARLENYS DEL CARMEN 
SAHNOUNE, MOUSTAFA 
VITOLA BERNAL, IVONNE MARITZA 

 
 


