
 

 

Resolució provisional de sol·licitants admesos i exclosos al programa d’intercanvi d’estudiants 

amb Àsia i Oceania 2016/2017 

 

D’acord amb la convocatòria del programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia i Oceania per al 

curs 2016/2017 i revisades les sol·licituds realitzades, 

 

HE RESOLT 

1) Publicar el llistat provisional de sol·licitants admesos que compleixen els requisits d’admissió 

al programa d’aquesta resolución. 

2) Publicar el llistat provisional d’exclosos i els motius d’exclusió. 

3) Establir un termini per a presentar reclamacions o subsanacions digidides a l’ORI de deu dies 

hàbils, des del 25 de febrer al 8 de març de 2016. 

 

 

 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17-06-2014),   

la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, 

 

 

 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 24 de febrer de 2016. 

 

 

 

 



PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA 16/17 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS 

Nom  Motiu d’exclusió 

Alfonso Renovell, Arantxa exclós per no acreditar idioma mínim requerit  

Amores Gil, Alba admès 

Celma Mir, Blanca admès 

Clemente Romero, Maria Del Mar exclòs per no acreditar idioma 

Cuella Brenchat, Pablo exclòs per no acreditar idioma 

Domene Martínez, Celia exclòs per no acreditar idioma 

García Gómez, Beatriz exclòs per no acreditar idioma 

Gual Escribano, Berta exclòs  per crèdits de primer curs insuficients,  
per nota mitja insuficient i per no acreditar idioma 

Guzmán Alcón, Irene admès 

Lacambra Asensio, Isabel exclòs per no acreditar idioma 

Magaña Martinez, Yoshiya exclòs per no acreditar idioma 

Martinez Ortuño, Pau admès 

Meseguer Cárcel, Marta admès 

Moragas Aznar, Miguel exclòs per nota mitja insuficient i per no acreditar 
idioma 

Pardo Gras, Javier admès 

Peña Hernández, Pedro Jesús admès 

Pérez-Arias Colvee, Virginia exclòs per no acreditar idioma 

Ramirez Lopez, Adrian exclòs  per crèdits de primer curs insuficients,  
per nota mitja insuficient i per no acreditar idioma 

Reula Martínez, Aitor admès 

Riego Fandos, Elena admès 

Sáez Ibáñez, Jose Vicente admès 

Sánchez Sanmartín, Lucía admès 

Soriano Manero, Natalia exclòs per no acreditar idioma 

Vicente Castillo, Alicia exclòs per no acreditar idioma 

Vila Miralles, Belén admès 

 

 


