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Resolució de 8 d’octubre de 2008, del Vicerectorat d e Relacions Internacionals i Cooperació de la 

Universitat d'Alacant, per la qual s'estableixen le s bases que regulen les línies de finançament de le s 

activitats docents, formatives i de sensibilització , que es desenvolupen a Cuba, dins del marc del 

Projecte Havana i vinculades a la Cooperació al Dese nvolupament. 

 

Introducció. 

El desenvolupament cultural, científic i tecnològic dels pobles menys afavorits, així com la formació integral dels 

individus, formen part de la missió que estableix la Universitat d'Alacant dins del seu Pla Estratègic. Ambdós són 

objectius compartits amb els fins de la Cooperació al Desenvolupament, la finalitat última del qual és l'eradicació 

de la pobresa. 

La internacionalització de la Universitat d'Alacant és un dels objectius del pla estratègic de la nostra Universitat. 

Entre les recomanacions que recull el pla, es troba la realització d'accions conduents a la consolidació i el 

desenvolupament de relacions amb altres universitats i centres d'investigació així com la participació en 

programes internacionals. 

La Universitat d'Alacant, a través del seu Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, realitza 

actuacions a Cuba, conduents a desenvolupar programes acadèmics i de cooperació internacional al 

desenvolupament, dins de l'àmbit d'actuació que estableix les línies del seu pla estratègic citades anteriorment. 

La present resolució pretén regular les accions acadèmiques i de cooperació a Cuba, així com garantir la seua 

dotació pressupostària durant l’exercici 2009.  

Per tot això,resol: 

Primer. 

Aprovar les bases per les quals es regula esta convocatòria, que s'inclouen com Annex I i Annex II. En el primer, 

s'estableixen els criteris per a prioritzar les accions que es desenvolupen actualment entre la Universitat 

d’Alacant i Cuba, en el segon, els requisits a tindre en compte per a l’autorització i desenvolupament d’accions 

futures. 

Segon. 

Establir una dotació de fins a 200.000 € per a sufragar les accions a les quals es refereix la present convocatòria. 

La dotació serà a càrrec del Pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. 

 

Alacant, 8 d’octubre de 2008 
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