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Resolució de 30 de setembre de 2008 del Vicerectorat  de Relacions Internacionals i Cooperació de 

la Universitat d'Alacant per la qual es renoven beq ues a alumnes de la XI Convocatòria de Doctorat 

per a Estudiants Llatinoamericans 

 
 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, acorda renovar beques a 

alumnes de la XI Convocatòria de Beques de Doctorat per a Estudiants Llatinoamericans, per tercer any durant el curs 

acadèmic 2008/09 (des de l’1 d’octubre de 2008 fins el 30 de setembre de 2009), sent els que a continuació es 

relacionen:  

 
Beca 1:  Doctorat en conservació y restauració de ecosistemes i de la diversitat biológica: Sra. Alma Rosa Martínez 

Romero (nº de pasaport: 02200003479) 

Beca 2:  Doctorat en Aplicacions de la informàtica: Sr. Octavio Glorio (nº de pasaport: 27119338) 

Beca 4 : Postgrau oficial en Biotecnologia i Biomedicina: Sra. María Manuela Francou (nº de pasaport: 28591329N) 

Beca 5:  Doctorat en Dret Ambiental: Sra. Noemí Pascuala Pino Miklavec (nº de pasaport: 22473396) 

Beca 6:  Doctorat en atenció a la diversitat en ambients educatius: Sra. Susan Valeria Sanhueza Henríquez (nº de 

pasaport: 12523812-2) 

Beca 7:  Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada: Sra. Gloria Bravo Barrales (nº pasaport: 75032610599) 

Beca 8:  Doctorat en Ingenieria Química: Sra. Liuba Domínguez Chabaliná (nº de pasaport: C012580) 

Beca 9: Doctorat en Benestar social i desigualtats: Sra. Maria Eugenia Cardello (nº de pasaport: 26681428) 

Beca 10: Doctorat en Tecnologies de la Sociedat de la Informació: Sr. Luis Felipe Herrera Quintero (nº de pasaport: 

71785897) 

 

La beca cobrirà els següents conceptes: 

Assignació mensual de 900 € durant els dotze mesos que dure la seua estada a la Universitat d'Alacant. 

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

Segur mèdic i d'accidents, de caràcter no farmacèutic, amb la companyia que establisca la Universitat 

d'Alacant.  

 

Contra la present Resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant 

el Rector d'aquesta Universitat, en el termini d'un mes contat a partir de l'endemà de la data de publicació, de 

conformitat amb l’article. 114 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.  

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




