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Resolució de 15 d'octubre del 2010, del Vicerectorat de Relacions 

Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual 

s'aprova l'adjudicació de 10 ajudes, per import de 1.100 € cadascuna, 

per a la realització d'estudis en el títol propi d’ Especialista Universitari 

en Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Universitat 

d'Alacant, durant el curs acadèmic 2010/2011. 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat, vista la 

proposta emesa el 29 de setembre del present any per la Comissió d'Avaluació de 

Beques del postgrau de  “Especialista Universitari en Cooperació Internacional per 

al Desenvolupament” de la Universitat d'Alacant, i dins de la seua política de foment 

del desenvolupament de les capacitats humanes, i impuls d'accions destinades a 

eliminar de forma sostinguda la pobresa, resol adjudicar 10 ajudes per a la 

realització d'estudis en el citat títol, durant el curs acadèmic 2010//2011.  

Les ajudes, per import de mil cent euros cadascuna, estan destinades a alumnes, 

tant estrangers com nacionals, amb baixos ingressos econòmics, residents a la 

Comunitat Valenciana i pertanyents a col·lectius d'immigrants o organitzacions que 

treballen en l'àmbit de la integració social o de la cooperació per al 

desenvolupament. 

 
Beneficiaris: 
 

 NOM I COGNOMS DNI / NIE/ PASSAPORT 
1 Ana Gloria Toledo González 70.988.887-P 

2 Luali Lahsen Salama 06.021.166-L 

3 Irina Pardo Fernández 74.363.345-K 

4 Emilio Pérez Ripoll 52.773.693-D 

5 Patricia Aldeguer Morales 06.586.722-M 

6 Ana María Sachnowiski Villaverde 4554593 

7 Daniel Martínez-Quintanilla Pérez 48.572.809-Y 

8 Sara Nuño de la Rosa García 48.625.923-J 

9 Mª Carmen Mora Arribas 44.765.029-Z 

10 Otilia Rodríguez Olivas 47.084.443-P 

 
 
 
 



 
 
Suplents proposats per ordre de prelació: 
 
 NOM I COGNOMS DNI / NIE/ PASSAPORT 
1 María José García Godoy 29.005.488-G 

2 Betiana Amica Lopizzo X-8014006-R 

 
 
 

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. 
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