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RESOLUCIÓ DE 4 DE JUNY DE 2014, DE LA VlCEAECTORA D'ESTUDIS DE PoSTGRAU DE LA UNIVERSITAT 
DE VA~ClA, PER LA QUAL ES CONVOQUEN 4 BEQUES IIVLC CAMPUS D'ExCEL LENCIA DE MOBIUTAT 
INlERNACIONAL11 PEA AL CURS 2014-2015 EN EL MAsTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE NEGOCIS 
INlERNACIONALS (lMBA) 

, Ates que el "VLC/CAMPUS Valencia, International Campus of Excellence" és un 
projecte concedit pel Ministeri' d'Educació, Cultura i Esport per a la creació a I'area 
metropolitana de Valencia d'un Campus d'Excel lencia Internacional i que aquest projecte 
ha concorregut a diverses convocatories deis subprogrames d'excel lencia i enfortiment 
del programa Campus d'Excellencia Internacional; i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 
ha seleccionat diverses actuacions orientades a facilitar la internacionalització de les 
activitats universitaries. 

Ates que amb el finaneamerit del Ministeri d'Educació, Cultura i 'Esports al projecte 
VLC/CAMPUS, la Universitat de Valencia ha decidit impulsar diferents actuacions 
congruents amb el Pla de Mobilitat i Internacionalització Academica del projecte 
VLC/CAMPUS. 

Ates el que disposa la Universitat de Valencia en el marc del VLC/CAMPUS per a 
la promoció de projectes per a If;¡ millarada ,la internacionalització deis programes 
academics, i en particular perí3l'roapt§lf:dl]iv~rS!t~ríen Gestió de Negocis Internacionals 
(lMBAJ. ""'<>"".;, 

<'. 
e" '''~ " 

Ates que a carre,é~a.f}ffesmentap~j;,aj~afl i d'acora9ní~ la proposta presentada per 
la direcció academica d:'élgúésta titull.:lciffl ~s ~roposava la r,ealització d'una convocatoria de 
beques de matrícula alsesiudiants~e It~s;n~~t~t master. ' 

~-----v;t '-'"5~i: ~,.,-\ ". 

Aquest VicerectQr~t, e irmutde les atribqcions qu~JT ponfereix la Resolució de 9 
de maig de 2014, del ReGtora,\laA¡Jniversitat~~e;Val~ncia [OOCV de 16/05/2014J, per 
la qual s'aprova la delegaoiQ d , "'p en elsvicérs9torE? ¡les vicerectores, la secretaria 
general, el gerent i altr8f?:órgáns, besta UhiversJtat, {,d?acord amb els Estatuts de la 
Universitat de Valencia, " '5:;.;'". ,: .,; 

~,,.' 

Primer. Co'nvocar 4 beques VLC Campus d'Excel lencia de matrícula, per un import de 
5.000,00 € cada una, adreeades a estudiants que cursaran a la Universitat de Valencia 
els estudis oficials de Master en Gestió de Negocis Internacionals (lMBA) el cUrs academic 
2014/2015. 

Segon. Aprovar les bases que regulen aquesta convocatoria, incloses com a annex I i 11 
d'aquesta resolució. 

Tercer. L'ajuda sera finaneada a carrec del credit del pressupost de I'exercici 2014, capitol 
IV, organica 6770059144, específica 20140116, per un import de 20.000,00 euros. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de I'endema de la seua notificació, 
davant el mateix organ que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós 
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administratiu davant els órgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de I'endema de la seua publicació. 

Per delegació del rector 
[Resolució de 9 de maig de 2014 del Rectorat de la Universitat de Valencia, DOCV 
16/05/2014) 
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Annexl 

Bases reguladores de la convocatória de 4 beques ''VLC Campus d'Excelléncia de 
matrícula per a estudiants del Master en Gestió de Negocis Internacional s [lMBA) per al 
curs 2014-2015. 

1.0bjecte . 
1.1. L'objecte d'aquesta convocatoria és finanQar 4 beques de matrícula, per un import de 
5.000 € cada una, en el Master en Gestió·de Negocis Internacionals. 
1.2. Les beques objecte d'aquesta convocatoria tenen dues modalitats: 

- Tipus A [dues beques]: adreQades a estudiants que han cursat el grau o títol 
equivalent previ al master a la Universitat de Valencia. 

- Tipus B [dues beques): adreQades a estudiants que han cursat el grau o títol 
equivalent previ al master en una universitat espanyola diferent de la Universitat de 
Valencia. 

2. Requisits 

2.1. Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els estudiants matriculats durant el curs 
2014/2015 en e.1 master en Gestió de Negocis Internacionals [IMBA) que possefsquen 
aquests' requisits: 

Nacionalitat espanyola. . " 

Estar matriculat er1•.··~Grrlast~r BóGe5tl¿d~:;'~~9~~bis Internacionals [IMBA) el curs 
academic 2014-1ék:poma estudi~Jf1tiQe nou ingréS'.',' 

" <. ' i''- ,.~,r t!t:. :::-<~.- "'_ --';_ -.' / ' 

Cursar I'especiltlitzacio el 2nItHBadri%ii::lstre en \jJna, universitat diferent de la 
Universitat de Valencia.": .•~~ ;'" f" • . '.' 

:.;~';'-:~i!' .- "'_ ':' -"-~~~ .~:c .- ",", ','- .. ______ .<'- ~,<._ ': 
No incórrer en 'cap dl¡l(J!:lscircumStaQcjes~E:lscri\ils' en I'article 13.2 de la L1ei 
38/2003 genlprF!l. de :~ub~!3,Q~ions ni ~ti~}~yaIgevol'altra establerta en aquestes
bases. (.' ", ..... ' r: ." o" 

'~~),~~~f~) , 
, > '<~<.,. ,-,~ 

3. Procediment de conce~;s[Ó'd!3Jes?Heques i prese¡'ta~iÓ~j3'sol licituds 

3.1. El procediment de co~?::~~bi6,d~.le§f:lJudes··e~·pé~litza en regim de concurrencia 
competitiva, segons el que dispos.~ rI7artible,~.a2/ de la L1ei 38/2003, general de 
subvencions, que regira en tot allo qus'hisiga'aplicable i no estiga establert en les bases 
segOents. 

3.2. El termini de presentació de sol licituds compren des de la publicació en la web i en el 
tauler d'anuncis del Servei de Postgrau fins al 30 de juliol de 2014. 

3.3. Només es pot presentar una sol licitud per estudiant. 

3.4. Presentació de sollicituds: s'han d'adreQar al director / a del Master en Gestió de 
Negocis Internacionals [IMBA) i presentar-les preferentment al Registre de la Facultat 
d'Economia de la Universitat de Valencia [av. deis Tarongers s/n). Així mateix, es poden 
presentar per qualsevol altre mitja establert en la L1ei 30/1992 de regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

4. Criteris de valoració i assignació de beques 

4.1. Las sollicituds de beca de modalitat A [realització del grau o títol equivalent a la 
Universitat de Valencia) s'ordenen d'acord amb el barem segOent: 

a) Nota mitjana ponderada de I'expedient fins a 20 punts. 
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b] Afinitat de la titulació de grau o lIicenciatura amb els continguts de I'IMBA: fins a 5 
punts. 

c] Haver cursat estudis de grau o lIicenciatura a la Universitat de Valencia: 10 punts. 

d] Altres títols de grau, lIicenciatura o master addicionals al que s'ha al legat en I'apartat 
5.1.b: fins a 5 punts. 

e] Nivell d'angles acreditat: fins a 5 punts. 

4.2. Les sol licituds de beca de modalitat B [realització del grau en una universitat diferent 
de la Universitat de Valencia] s'ordenen d'acord amb el barem següent: 

a] Nota mitjana ponderada de I:expedient fins a 20 punts. 

b] Afinitat de la titulació de grau o lIicenciatura amb els continguts de I'IMBA: fins a 5 
punts. 

c] Altres títols de grau, lIicenciatura o master addicionals al que s'ha al legat en I'apartat 
5.1.b: fins a 5 punts. 

d] Nivell d'angle!3 acreditat: fins a 5 punts. 

4.3. Les sol licituds que no resulten beneficiades per insuficiencia de credit conformaran 
una lIista de reserva degudament ordenada segons els esmentats criteris per substituir les 
inicialment seleccionades en cas que la renúncia expressa deis sol licitants allibere el credit 
suficient. .' . '. ..' 

,> <",..¡ 

4.4. Si queda vacant alguna ..bec;á.en ún8 d~ lesdÚ!3srnodalitats i hi ha lIista d'espera en 
I'altra, aquella acreixeri3 lade.Jeltra modalipa~: .' . '. '" .. 

: '~".' ;.z;, /<-'" 

~~~> ~\~ 
5.lncompatlbilitats. .'. ...... . ... " :";', .. . 
L'obtenció de qualsevol Calt178 ajuda,beG8 d.l:il-Ípvenciq per a a.questa finalitat és incompatible 

amb la condició de ben~ficiarid'aquesta cOI1,!otatoria. ER.aquest sentit, la persona 


'. beneficiaria esta obligada~'¡:¡ coníl1hiFªrl'obtenc!p!;d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 

¡'8cursos que financen le"S:~ctiv¡tati3·8\JbvencionadM.. '. ..~' ...... ' 

.. , '/")¡. -:--::: " "~o 'v. .. . 

".: ," .":;':»~~.>'~,\. ,.~ ,:.:..... : o'· / 

6. Contingut de les sol licitÚ~s i.~:J'bt;"entació que ¿al ap~~r 
Les dades i la documentacióqQe'!3'han d'aportar sórilé~.. que segueixen: 

a. 	 Sol licitud degudament empleriadaTSignada.,·' 
b. 	 Certificat academic de les q'ualificacioris"obtingudes en els estudis que han donat 

accés al master, excepte si s'ha cursat. a la Universitat de Valencia, en aquest cas 
es demanara d'ofici. 

c. 	 Justificant acreditatiu de nivell d'angles al legat. 
d. 	 Justificant de la participació en programes internacionals d'intercanvi. 
e. 	 Copia deis títols academics' addicionals al que ha donat accés al master que 

s'al leguen en I'apartat 5.1 .d, excepte si els han cursat a la Universitat de Valencia, 
en aquest cas es demanaran d'ofici. 

f. Declaració jurada signada que acredite no estar incurs en cap de les 
circumstancies recollides en I'article 13.2 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 

7. Quantia i nombre d'ajudes 

7.1. Les ajudes comprenen les taxes academiques de matrícula que han d'abonar els 
estudiants per cursar el master fins a I'esgotament del credit disponible, és a dir, fins al 
maxim de. 5.000 € per estudiant. Aquesta ajuda no cobreix en cap cas les taxes 
administratives, que han de ser abonades pels estudiants. 
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7.2. La participa ció deis estudiants en la present convocatoria s'ha d'ajustar al que 
disposen aquestes bases i la resta de la normativa aplicable. 

8. Ordenació del procediment 

8.1. La instrucció del procediment de concessió de les beques la realitza el Servei de 
Postgrau de la Universitat de Valencia. 

8.2. El lIoc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb . aquesta 
convocatoria (notificació, requeriments, esmena, ampliació de terminis, resolució, etc.] és el 
tauler d'anuncis de la pagina web del Servei de Postgrau. 

8.3. La vicerectora d'Estudis de Postgrau de la Universitat de Valencia resoldra aquesta 
, convocatoria de beques d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases 
.i després d'haver comprovat el compliment deis requisits especificats en la convocatoria i 
en vista de la proposta elevada per la comissió de baremació, integrada per professorat de 
la comissió de coordinacíó academica del Master en Gestió de Negocis Internacionals 
[IMBA). 

8.4. La resolució deconcessió es fara pública, a I'efecte de notificació, en el tauler 
d'anuncis del Servei de Postgrau i en la seua pagina web, d'acord amb l'articJe 59.6 de la 
L1ei 30/1992. 

9. Credit assignat 
Lesajudes es faran efectives d'apbr,dáIJJ9 ..el ¡::recjjt.del pressupost de la Universitat de 
Valencia per a "any 2014 d.eliespecíflca201'4tha13. ·Uimport total maxim de les ajudes 
puja a 20.000,00 euros. ',o . 


. ,_/¡-.:<~_;~_"-/ _ _:':' -:~~~: rJ,>, 


10. Regim de gaudi i justJfi6i{ció de les~e~~E:1~' :: 
0',' ,'- -<_;:'~: ::::~~::- >; 't' 

10.1. Els beneficiaris i l:ienéficiarie~deJésI'beques tenen les pqlfgacions següents: 
i . -. - " 

a. 	 Acceptar íntegra'ment;íes;condicions délabeda. . 
b. 	 Reintegrar enc~s de}e~Pflcia total Opar:cial,';inco(llpliment, absencia temporal o 

disminució delperíod~'d€Jtp!39.a les ajud~s gLle corresponga. 
c. 	 Emplenar i pres:~ntaR,.·gLlarsevol documeQ~,oficial: que, en relació amb la seua 

beca, els siga requeritpE3bfá Universitat de Valencia. 

11. Dret a la ínformació en la rec.pllída de··1es:d¡:¡t;les·de·baracter personal. 
t, _ _ " , ~ '.i.' '; ,: ,.' -); . t - - /---~ 

11.1. Les dades personals deis candlc:l~tss;irié~rporaran als sistemes d'informació de la 
Universitat de Valencia amb les finalitats descrites en aquesta convocatoria. 

11.2. Els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició al tractament es poden exercir 
per escrit adjuntant un document identificatiu davant el Servei de Postgrau de la 
Universitat de Valencia Cavo Blásco Ibáñez, 13, 46010 Valencia}, d'acord amb I'article 5 de 
la L1ei organica 15/1999 de protecció de dades de caracter personal. 

1 2. Reclamacions 

Contra la resolució que adjudique les beques, que exhaureix la via administrativa, es podra 
interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de I'endema de la 
seua notificació, davant el mateix organ que dicte la resolució, o bé directament un recurs 
contenGÍós administratiu davant els argans de la jurisdicció contenciosa administrativa de 
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de I'endema de la 
seua notificació. 
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