
Data de publicació: 12-09-17 

 

 

Resolució de 12 de setembre de 2017 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de 
la Universitat d'Alacant per la qual es concedeix una beca a Maribel Gabriela 
Fernández Aguirre, per a realitzar una estada d’investigació, durant el curs acadèmic 
2017/18. 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, en el marc dels acords subscrits en el conveni 
específic de desenvolupament d'un Doctorat en règim de cotutela entre la Universitat 
d'Alacant i la Universitat Nacional d'Enginyeria de Perú, del 30 de juliol de 2012 i sobre la 
base de les subvencions atorgades en la Resolució de 16 de juny de 2017, que resol la 
convocatòria per a finançar projectes de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 
durant l'any 2017, nomena a la següent becària per a realitzar una estada d’investigació per 
a realitzar la part experimental en el doctorat de Ciències de Materials de la UA, durant el 
curs acadèmic 2017/18: 

Maribel Gabriela Fernández Aguirre, amb NIE Y4298223C. 

La beca cobreix els següents conceptes: 

1. Beca mensual per a cobrir les despeses d'allotjament i manutenció, de set-cents  
setanta euros (770 €), des del 1 de setembre de 2017 fins al 30 de juny de 2018, 
tots dos inclusivament. 

2. Despeses de desplaçament des del seu país d'origen i posterior tornada. 

3. Assegurança de salut, accidents i repatriació, amb exclusió expressa de les 
despeses farmacèutiques, per a malalties no contretes amb anterioritat a la seua 
entrada en vigor, durant el període de vigència de l'estada. 

4. Exempció de les taxes acadèmiques del doctorat de Ciències de Materials. 

 

La present beca es troba regulada pel procediment, de caràcter excepcional de concessió 
de subvencions, establit en l'article 22.2.a i c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions (BOE 18-11-2003). 

Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució seran d'aplicació 
supletòria les condicions generals establides per a les becàries i becaris de postgrau de la 
Universitat d'Alacant. 

Contra la present Resolució, les interessades i 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 seua publicació. 

 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 
Universitat d'Alacant 

 


