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Llista d'Admesos i Exclosos
Baremación deis candidats admesos a la 111 Convocatoria de Beques de

Doctorat per a Estudiants d'Europa de I'Est

Període 2005/06

Beca1: Doctorat en Enginyeria Quimica

Perfil: Calcul i correlació de I'equilibri entre fases condensades.

Tutor: D. Antonio Marcilla Gomis.
Candidats admesos: Cap

i de laBeca 2: Doctorat en Conservació i restauració d'ecosistemes

biodiversitat biológica.

Perfil: Hidrologia i balan~os hídriccs en conques aforades distribu.ides en un

gradient climatic; (subhumit-semiarit) de la costa mediterrania espanyola.
Tutor: D. Juan Francisco Bellot Abad.

Candidats admesos: Cap

Contra la present Ilesta, els interessats podran interposar reclamació,

davant el Vicerector de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional de la

Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a contar des de I'endema a la

publicació de la mateixa.
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Resolució de 10 d'octubre de dos mil cinc del Vicerectorat de Relacions

Institucionals i Cooperació Internacional de la Universitat d'Alacant, per la qual

es doten dues beques per a realitzar estudis de tercer cicle en la Universitat

d' Alacant.

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional de la

Universitat d'Alacant, en el marc de col-laboració academica amb aquelles Institucions

que fomenten I'intercanvi academic i la formació entre els pai"sos en vies de

desenvolupament, i una vegada constatat que en el corresponent procés de selecció

de becaris relatiu a la "111 Convocatoria de Beques de Doctorat per a estudiants

d'Europa de I'Est" ha quedat desert, resol adjudicar de forma extraordinaria dues

beques per a la realització d'estudis de doctorat en la Universitat d'Alacant als

següents estudiants:

Sra. Gana Madalina Driha, NIE: X5461382-E

Doctorat: Problemes Actuals i histórics de I'economia

Tutora: Doctora Ana Ramón Rodríguez

Llengua Espanyola,

Sra. Patras Nadejda Vasile, N°.passaport: AO562525

Doctorat: Literatura Espanyola i Hispanoamericana,

Lingüística general i Teoria de la Literatura

Tutor: Doctor Francisco Chico Rico
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La dotació de la beca, la durada de la qua! compren des de 1'1 d'octubre de

2005 al 31 de juliol de 2006, és renovable fins a un maxim de tres cursos academics i

cobreix els següents continguts:

1

doctorat.2. Assignació mensual durant el seu període de vigencia de 750 ~

3. Despeses de desplayament des del seu país d'origen fins a la Universitat

d'Alacant i viceversa. No s'inclouran el pagament de taxes aeroportuaries i similars.

4. Segur Medic i d'Accidents, no farmaceutic, amb la companyia que determini

la Universitat d'Alacant. S'inclou segur medic internacional de repatriació per raons

mediques greus per un import mínim de 30.000 ~ i val id en tot el territori Schengen.

Contra la present Resolució, els interessats podran interposar Recurs d'Alc;:ada

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

I'endema a la publicació de la mateixa.
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