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Data de publicació: 06-03-2018 

 

 

Resolució de 5 de març de 2018 del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat 

d'Alacant, per la qual es resol la convocatòria per a finançar activitats de recerca de la UA lligades 

a la Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en el marc de la consecució dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals, a proposta de la Comissió d'Avaluació, reunida el 2 de març 

de 2018 i encarregada d'establir l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades en la I “Convocatoria 

per a finançar activitats de Cooperació Universitària per al Desenvolupament -per a la consecució dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible-, en l'àmbit de projectes de recerca de la Universitat d'Alacant”,  

RESOL, 

Assignar una ajuda de 5.500 € als 6 projectes que han obtingut millor puntuació, i que es destinarà a 

activitats de recerca per al desenvolupament o sobre el desenvolupament, en el marc de la consecució 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Proyecto Coordinador/a Puntos Importe 

Eines per a la planificació territorial de la restauració a la Comunitat 
Valenciana (TERECOVA) 

Cortina Segarra, 
Jordi 
 

8,20 5.500 € 

Eu borders and internal security of citizens: EU values and global 
challenges. 

Requena 
Casanova, 
Millán 
 

8,17 5.500 € 

Treball, immigració i salut en una cohorte de població immigrant. 
Ronda Pérez, 
Elena 
 

7,50 5.500 € 

Sistemes Catalítics eficients i de baix cost per a l'eliminació de 
contaminants de la fuita d'automòbils amb motors de combustió 
d'última generació. 

Illán Gómez,  
María José 
 

7,18 5.500 € 

Mètodes economètrics: teoria i aplicacions en economia laboral i 
finances. 

Mora López, 
Juan 
 

6,79 5.500 € 

Arquitectures d'Internet of things per a la planificació i el disseny 
sostenible de Smart cities. 

Mora Mora, 
Higinio 
 

5,67 5.500 € 

Processos identitaris de la joventut musulmana en contextos de 
diversitat socioeducativa: Comparació d'escenaris vitals per gènere 
en diferents nivells educatius. 

Jiménez Delgado, 
María 
 

3,32 0 

 

Contra la present resolució, les interessades i els interessats podran interposar recurs de Reposició 

davant el Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, en el termini d'un mes a partir 

de l'endemà a la seua publicació. 

 

 

 
Juan Llopis Taverner 
Vicerector de Relacions Internacionals 

Universitat d'Alacant 

 


