
 

RESOLUCIÓ DE BEQUES D’ESTUDI AL MÁSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS 

INTERNACIONALS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT PER A 

ESTUDIANTS PROCEDENTS  DE PAÏSOS ESTRUCTURALMENT EMPOBRITS  

D’AFRICA I ASIA PER A PARTICIPAR AL CURS 2017-18 (8 de noviembre de 2017) 

VISTA la proposta de la Comissió Avaluadora del Màster Universitari en Estudis 
Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, per a les renovacions de beques 
d’estudi per a persones procedent de països estructuralment empobrits d’Àfrica i Àsia per 
a participar en l’esmentat Màster, finançada per la Generalitat Valenciana. 

ATÈS que en la dita proposta hi ha la selecció d’un candidat i la ajuda econòmica que es 
detalla a l’annex I, a l’efecte de concessió de beques, amb càrrec al pressupost en el qual 
existeix crèdit adequat i suficient, projecte 09G078, subprojecte 01, línia  de finançament, 
17235, i aplicació 4711 (beques) i 4712 (despeses de SSSS). 
 
Aquest Vicerectorat RESOL: 

PRIMER: L’adjudicació de les beques de renovació a estudiants provinents de països 

estructuralment empobrits d’Àfrica i Àsia per a estudiar a l’esmentat Màster Universitari en 

Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, segons es detallen en 

l’Annex I adjunt i la convocatòria, amb efectes de l’inici del curs acadèmic, el 25 de 

setembre 2017. 

SEGON: Publicar la resolució amb els noms  dels beneficiaris i l’import de la ajuda que els 

corresponen en la pàgina web de la Universitat 

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/ 

Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de 

reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador 

des de l’endemà de la seva publicació, de d’acord amb els articles 114 a 116 i següents 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13 de gener, i un 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins 

del termini de dos mesos des de el dia següent a la seva publicació, de  conformitat amb 

el que estableixen els articles 8, 14 i 46, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 

la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que es puga interposar 

qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució 17/06/2014), la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme  

Inmaculada Fortanet Gómez 

 

 

Castelló de la Plana, 8 de novembre de 2017 

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/base/beques-ajudes/master/


 

 

ANNEX I. ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES DE RENOVACIÓ GVA 2017 

 

NOM I COGNOMS PAIS 

1. Maalim Akyar Abdikielli  KÈNIA 

2. Ashek Hossain  BANGLADESH 

3. Lino Machaieie  MOÇAMBIQUE 

4. Hoang Yen Nguyen  VIETNAM 

 

Atès que els candidats han complit satisfactòriament tot els requisits assenyalats a la 

convocatòria se’ls renova la beca automàticament per tal de participar al segon any 

d’estudi del Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament, curs 2017-18, i poder obtenir el corresponent títol. 

La beca te un import de 5400 euros i cobreix les despeses la matrícula d’estudi i la resta 

per a una ajuda econòmica amb la corresponent cotització a la seguretat social. 

Aquesta resolució es definitiva, no procedeix fer una provisional ja que en el cas de que la 

beca no fora acceptada pel beneficiari, esta quedaria deserta al no haver més 

candidatures. 

Els beneficiaris han d’acceptar la beca presentant per registre els annexes III i IV de la 

convocatòria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


