
 
 
Resolució provisional de sol·licitants admesos i exclosos de la convocatòria de 
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT ERASMUS EN MÀSTERS UNIVERSITARIS  PER AL 
SEGON SEMESTRE DEL CURS 2012/2013 
 
D’acord amb la base 5ª de la dalt esmentada convocatòria de mobilitat Erasmus-Master 
2012/2013,  
 
HE RESOLT  
     1)   Publicar la llista provisional d’alumnat sol·licitant admès que figura a l’Annex I 

per reunir tots els requisits establits en la base 4 de la convocatòria. 
2)   Publicar la llista provisional d’alumnat sol·licitant exclòs, per no complir amb 
tots o algun dels requisits establits en les bases de la convocatòria,  i els motius 
d’exclusió que figuren en l’Annex II al present escrit.  
3)  Respecte a les sol·licituds de l’Annex II, exclosos provisionalment, es requereix a 
l'interessat perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, 
indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia 
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
La documentació necessària per esmenar les deficiències detectades s’ha de presentar al 
Registre General de la Universitat Jaume I (Edifici Rectorat, 1ª planta),  adreçada al 
Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals, i Institucionals i Multilingüisme, 
esmentant l’ORI com a unitat destinatària, (directament, o per qualsevol dels 
procediments previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú), en el 
termini de 10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de publicació d’aquesta 
resolució provisional a http://www.uji.es/serveis/otci, és a dir, fins al 22 de febrer de 
2013.  
 
 
Castelló de la Plana, 11 de febrer de 2013 
 
 
El rector 
Vicent Climent Jordà i per delegació de signatura (26-06-2012) 
 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 
Vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme 
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Convocatòria Erasmus-Master 2012/2013

ANNEX I. LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITANTS ADMESOS 
Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials
COGNOMS, NOM TIPUS AJUDA
Amichai , Korda ajuda Erasmus
Amurrio García, Constancio ajuda UJI
Kostic , Nemanja ajuda Erasmus

ANNEX II. No hi ha cap sol·licitud provisionalment exclosa

Pàgina 1


	sol·licitantsMaster.pdf
	sol·licitantsMaster


