
 

 

Resolució de 11 de juliol de 2007 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena als becaris 
seleccionats en la V Convocatòria de Beques de Doctorat per a Estudiants 
d’Europa de l’Est (Període 2007/08)  
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, a proposta de la Comissió 

de Selecció encarregada d'avaluar el procés de selecció dels candidats a la V 

Convocatòria de Beques de Doctorat per a Estudiants d’Europa de l’Est, resol 

nomenar als estudiants que a continuació es relacionen: 

 
Beca 1: Doctorat en Electroquímica, Ciència i Tecnologia: D. Vitali Grozovski (nº de 

passaport: K1168214) 

Beca 2: Doctorat en Aplicacions Informàtiques: Dña. Alexandra Balahur – Dobrescu 

(nº de passaport: 10297932) 

 
La dotació de la beca, la duració de la qual consta d’un primer període de dos anys 

(comprés el primer, des de l'1 d'octubre del 2007 fins al 30 de setembre del 2008 i el 

segon des de l'1 d'octubre del 2008 fins al 30 de setembre del 2009) és renovable a 

un segon període i per un temps màxim de dos anys, cobrix els següents conceptes 

1. Exempció de les taxes acadèmiques per a la realització dels cursos de 

doctorat. 

2. Assignació mensual durant el seu període de vigència de 900 €. 

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

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

4. Segur mèdic i d'accidents, no farmacèutic, amb la companyia que determini 

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

mèdiques greus per un import mínim de 30.000 Euros i vàlid en tot el territori 

Schengen. 

 
Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució s'aplicaran 

les condicions generals aplicades als becaris 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. 
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