
 

 

Resolució de 18 d’abril de 2014 del Rectorat, per la qual es publica la relació de 
titulacions beneficiàries corresponent a la convocatòria de l’any 2014 del 
Programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i la 
docència en anglès per al curs 2014/15 

Atesa la convocatòria publicada pel Vicerectorat de Cooperació, Relacions 
Internacionals i Institucionals i Multilingüisme com a conseqüència de l’acord del 
Consell de Govern de la Universitat Jaume I de data 1 de març de 2014, i vista l’acta de 
de la Comissió de Selecció i Seguiment 
 

RESOLC: publicar la relació de titulacions a qui s’ha concedit l’ajuda, amb la relació 
de les accions corresponents que es comprometen a dur a terme. 

Grau Internacional  d’Enginyeria EURUJI: accions A, B, C, D i E 

Grau en Arquitectura Tècnica: accions A, C i D 

Grau en Turisme: accions A i D 

Grau en Administració d’Empreses / Finances i Contabilitat / Economia: accions A, B, 
C, D i E. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el 
termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la notificació. 

No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un 
recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes 
comptador a partir del dia següent al de la notificació; en aquest cas no es pot interposar 
el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener. 

 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 26 de juny de 2012) 
La vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme  
 
 
 



Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 18 d’abril de 2014 


