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Data publicació: 22-07-10 
 

Resolució de 22 de juliol de 2010, del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual 
s'aprova la dotació de 5 beques per a la realització d'estudis de 
postgrau en el títol propi “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 

d'Alacant, dins de la seua política per a potenciar el desenvolupament dels 

pobles més desfavorits, impulsant accions destinades a eliminar de forma 

sostinguda la pobresa, resol adjudicar 5 beques per a la realització d'estudis 

de postgrau en el títol propi “Especialista Universitari en Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament” de la Universitat d'Alacant, durant el 

curs acadèmic 2010/2011, a alumnat provinent de països empobrits, 

seleccionats per la Comissió de Selecció establida en les bases de la 

convocatòria i que a continuació es relacionen: 
 

Beneficiaris: 

Juan Carlos Contreras Leiva, (Guatemala), passaport: 000253207 

Kheira (Jira) Boulahi Bad (Bulahe Mohtar), (Algèria), passaport: 0917699 

José Lino Rocha Soriocó, (Bolívia), passaport: 6233540 

Rosaida Savigne (Cuba), carnet d'identitat: 65072110230 

Laura Raquel Amaya Botello (Colòmbia), passaport: 52.428.622 
 

El període de la beca abasta des de l’1 d'octubre de 2010 fins al 30 d'abril de 

2011, i cobrix els següents apartats: 

Ajuda de 1100 € per al pagament de les taxes acadèmiques corresponents 

al títol de postgrau. 

Assignació mensual durant el seu període de vigència de vuit-cents vint 

euros (820 €) per a cobrir les despeses d'allotjament i manutenció. 
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Borsa de viatge per a cobrir les despeses de desplaçament des dels seus 

països d'origen i viceversa, per un import màxim de mil quatre-cents euros 

(1.400€). 

Assegurança mèdica primaria i d'accidents, no farmacèutic, 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. 

 

Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució 

s'aplicaran les condicions generals aplicades als becaris de postgrau per la 

Universitat d'Alacant. 

 

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. 

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


