
   

RESOLUCIÓ DEFINITIVA 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 LA GENERALITAT VALENCIANA (24 de novembre 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, projecte/subprojecte: 09G078/01, LF 17235 i 

aplicació 4711(beca) i 4712 (seguretat social de la persona becària),  per un import global 

de 5400 €, i vista la proposta de resolució provisional realitzada a la reunió de baremació 

de candidatures del 7 de novembre de 2017, 

Aquest Vicerectorat RESOL: 

PRIMER: L’adjudicació definitiva 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 persona beneficiaria i l’import de l’ajuda 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, 24 de novembre de 2017 

 

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


   

 

ANNEX I. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA BECA DE NOU INGRÉS GVA 2017 

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

Conflictes i Desenvolupament acorda la concessió de la beca per import total de 5400 

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

despeses personals) a: 

  

NOM TOTAL 

Quilcue Vivas,  Kelly Jhoana 5.3 

 

 

La persona beneficiaria 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. 

 

Es proposa la següent llista d’espera: 

NOM TOTAL 

Bouraine,  Dahia 1.4 

 


