
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’UNA BECA D’ESTUDI EN EL MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN ESTUDIS INTERNACIONALS DE PAU, CONFLICTES I 

DESENVOLUPAMEN PER A PERSONES PROVINENT DE PAÏSOS 

ESTRUCTURALMENT EMPOBRITS FINANÇADA AMB EL PREMI DE LA PAU CIUTAT 

DE CASTELLÓ 2017, CURS ACADÈMIC 2017-18 (1 d’agost de 2017) 

VISTA la proposta de la Comissió Avaluadora del Màster Universitari en Estudis 
Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, per a la selecció d’una beca per a 
persones provinents de països estructuralment empobrits per a cursar el Màster 
Universitari en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament, curs acadèmic 2017-18 

 

ATÈS que en la dita proposta hi ha la selecció de candidats i les ajudes econòmiques que 

es detallen en l’annex I, a l’efecte de concessió de la beca, amb càrrec al pressupost en el 

qual existeix crèdit adequat i suficient, al centre de despesa IDSP-PR, 

projecte/subprojecte: 09G078/01, programa 422-D, LF 09177 i aplicació 4711 i 4712 

(seguretat social de la persona becària),  per un import global de 4250 €, i i vista la 

proposta de resolució provisional realitzada a la reunió de baremació de candidatures del 

1 d’agost de 2017, 

Aquest Vicerectorat RESOL: 

PRIMER: L’adjudicació provisional de la beca per a persones provinents de països 

estructuralment empobrits per a cursar l’esmentat Màster, segons es detallen en l’Annex I 

adjunt i la convocatòria. 

SEGON: Publicar la relació de beneficiaris i l’import de les ajudes que els corresponen en 

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

No obstant això, contra aquesta Resolució les persones interessades poden interposar un 

recurs de reposició, davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes 

comptador a partir de l’endemà 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 123 i següents de 

la Llei 39/15, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

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, 1 d’agost de 2017 

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


 

ANNEX I. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA BECA  

PREMIO PAZ CIUDAD DE CASTELLÓN 2017 

La Comissió de Valoració del Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, 

Conflictes i Desenvolupament va acordar adoptar els següents criteris específics per 

baremar les sol·licituds: 

-Expedient acadèmic de la llicenciatura (2 punts). Es valora el seu expedient acadèmic de 
la llicenciatura. Un 10 serien 2 punts. Si no es presenta certificat de notes es decideix ficar 
un 5 (1 punt). 
-Coneixements en temes de pau, conflictes i desenvolupament (2 punts). Es valora tenir 
un Máster en 1.5 punts i 300 hores de formació 1 punt. 
-Experiència amb el camp d'estudi del Màster (2 punts) . S’acorda que 6 mesos 
d’experiència equivaldria a 0.5 punts 
-Idiomes (anglès / espanyol). Es valorarà el nivell d’anglès i/o espanyol avançat C1 (0.5 
punts), C2 (1 punt) 
-Altres mèrits: premis, publicacions , tasques de voluntariat, habilitats per desenvolupar-se 
en un ambient intercultural i interdisciplinari, entre d'altres (1 punt). S’estima que 30 hores 
de tasques de voluntariat serien 0.25 punt. 
A continuació s’informa de la puntuació de les sol·licituds: 

NOM TOTAL 

1. Anwi, Marcelline Fonjah 1.4 

2. Chinwo, Nyejime Innocent 1.7 

3. Claros Grajales, Claudia Patrícia 4.35 

4. González Ramos, Daniela 1.6 

5. Jeune, Mario Louis 5.45 

6. Jiménez Aceros, Erika Tatiana 3.05 

7. Rodríguez Gama, German David 5.9 

8. Rueda Flores, Stefanny 1.3 

9. Tafur Vásquez, Lenith Ysabel 4.5 

10. Torres Acosta, Sandra Nayiber 3.5 

 

D’acord amb els resultats de la baremació s’ha atorgat provisionalment la beca per import 

total de 4250 euros al candidat amb major puntuació, Germán David Rodríguez Gama, 

(per al pagament de la matrícula, la seguretat social i la quantitat restant per a despeses 

personals). 



 

Es proposa la següent llista d’espera: 

 

NOM TOTAL 

1. Jeune, Mario Louis 5.45 

2. Tafur Vásquez, Lenith Ysabel 4.5 

3. Claros Grajales, Claudia Patrícia 4.35 

 

El beneficiari ha d’acceptar la beca presentant per registre els annexes III i V de la 

convocatòria.  

En cas que la persona beneficaria no acceptara la beca,  passaria a la següent persona 

de la llista d’espera. 

 


