Data de publicació: 23-04-2013

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS
I EXCLOSOS 2013

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria per a finançar, durant
l'exercici 2013, activitats docents, formatives i de sensibilització, que es desenvolupen a Cuba, dins del marc
del Projecte Havana i vinculades a la Cooperació Universitària per al Desenvolupament, es procedeix a
publicar la llista provisional d'admesos i exclosos:

Llista d'admesos:
Títol de l'Activitat

Sol·licitant / Centre

Programa de Doctorat "Desenvolupament sostenible
del bosc tropical, maneig forestal i turístic"

Programa de Doctorat “Aplicacions de la Informàtica”

Germán Manuel López Iborra.
Dept. Ecologia.
Irene Garrigós Fernández.
Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Programa de Doctorat "Tecnologies per a la societat de Francisco Maciá Pérez
la informació"
Dept. de Tecnologia informàtica i Computació
Programa de Doctorat “Gestió del patrimoni i
desenvolupament turistic”

Gabino Ponce Herrero.
Dept. Geografia Humana

Llista d'exclosos:
Títol de l'Activitat
Títol d'Especialista en “Organització i Gestió
de l'Estat”
Mirada Solidària a Cuba
Mestria en Maneig integral de l'aigua

Sol·licitant / Centre
José Chofre Sirvent
Dept. Estudis Jurídics de l’Estat
Ángel García Muñoz
Dept. Òptica, Farmacologia i Anatomia
Daniel Prats Rico
I.U. Aigua i Ciències Ambientals

Projecte de col·laboració del Vicedeganat de
Víctor M. Giménez Bertomeu
Treball Social de la Facultat de CC.
Econòmiques i Empresarials d'Alacant amb la Facultat de Ciències Econòmiques i
formació i investigació en Treball Social amb Empresarials
les universitats de L'Havana i Orient

Motiu exclusió
1
1
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2

Causes d’exclusió:
(1) Formulari de sol·licitud incomplet: No s'han emplenat els desplaçaments dels docents o
els estudiants participants.
(2) Falta acreditar l'aprovació de l'activitat pel consell de Departament. (Art.9.a).
(3) Falta acreditar l'autorització del Departament per a realitzar l'activitat proposada, pels
professors participants. (Art.9.4 b).
Els interessats podran esmenar els motius d'exclusió presentant la documentació requerida, a través del
Registre General de la UA, dirigida a la Subdirecció de Cooperació, en el termini de 10 dies hàbils, comptats
a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta llista.

Alacant a 23 d’abril de 2013

María Rosa Pérez López
Directora del Servei de Relacions Internacionals
Universitat d'Alacant

