
 

 

Resolució de 8 de gener del 2007 del Vice-rectorat de Relacions Internacionals i 
Cooperació  de la Universitat d'Alacant, per la qual es modifica la Resolució d'11 de setembre 
del 2006, en la que es nomena als becaris seleccionats en la XI Convocatòria de Beques de 
Doctorat per a Estudiants Llatinoamericans (Període 2006/07). 
El Vice-rectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, a proposta de la Comissió de Selecció 

encarregada d'avaluar el procés de selecció dels candidats a la XI Convocatòria de Beques de 

Doctorat per a Estudiants Llatinoamericans, resol nomenar a Gloria Bravo Barrales per a ocupar la 

beca núm..7: “Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada”, assignada inicialment a  Eldris Alejandra 

Iglesias Huerta (núm. de passaport: 75032610599) i que ha quedat vacant per renúncia de la mateixa 

 

La dotació de la beca, la duració de la qual comprén des de l'1 d'octubre del 2006 fins al 30 de 

setembre del 2007, és renovable fins a un màxim de 3 cursos acadèmics i cobrix els conceptes 

següents: 

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

2. Assignació mensual durant el seu període de vigència de 800 €. 

3. Gastos 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 semblants. 

4. Assegurança mèdica i d'accidents, no farmacèutic, amb la companyia que determine la 

Universitat d'Alacant. S'inclou assegurança mèdica 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, se li aplicaran les 

condicions generals que tinguen els becaris assignats a programes de formació de personal 

investigador, en  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'1 mes a partir del dia següent a la 

publicació de la mateixa. 

 

Begoña San Miguel del Hoyo 
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