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RESOLUCIO DE 31 D'DCTUBRE DE 2014, DE LA VICERECTORA D'EsrUDIS DE POSTGRAU DE LA 
UNIVERSITAT DE VA~NCIA, PER LA QUAL ES CONVOQUEN 3 BEQUES "VLC CAMPUS D'ExcEL ~NCIA DE 
MOBIUTAT INTERNACIONAL" PER AL CURS 2014-2015 EN EL MASTER UNIVERSITARI EN GESTIO DE 
NEGOCIS INTERNACIONALS [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 crea ció a I'area 
metropolitana de Valencia d'un Campus d'Excellencia Internacional i que aquest projecte 
ha concorregut a diverses convocatóries deis subprogrames d'excellencia i enfortiment 
del programa Campus d'Excel lencia 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 financ;:ament 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 la millorade la internacionalització deis programes 
academics, i en particular per ali:r)astér üniversita.ri en Gestió de Negocis Internacionals 
(1MBA). , . /' ' , 

Ates que a carrecd~ l'esmenta~C!:;a¡9dl3 i d'acord '61mb la proposta presentada per 
la direcció academica d~aqúesta tituladó es ;~róposava la realització d'una convocatoria de 
beques de matrícula als estudiantsde fesrhéntBt master. - :' ' .. <. 

Aquest Vicerector~t, er¡vlr::t;ut de les atribllcibns quel! confereix la Resolució de 3 
d'octubre de 2014, del RectOliat tlela Universitat,de Valencia [OOCV de 10/10/2014}, 
per la qual s'aprova la .deleg13ciq; dr:¡)uncions "e~'els vicerectors ¡les vicerectores, la 
secretaria general, el gerent 'J'~fu~es organsd'áque'sta. Úniversitat, i d'acord amb els 
Estatuts de la Universitat de Valerliéía,; 

". RESOL 

Primer. Convocar 3 beques VLC Campus d'Excelléncia de matrícula, per un import de 
4.132,10 euros cada una, adre9ades a estudiants que cursaran a la Universitat de 
Valencia els estudis oficials de Master en Gestió de Negocis Internacionals (IMBA] el curs 
academic 2014/2015. 

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

Tercer. L'ajuda sera financ;:ada a carrec del credit del pressupost de I'exercici 2014, capítol 
IV, organica 6770059144, específica 20140116, per un import de 12.396,30 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'endemé de la seua publicació. 

Per delegació del rector 
(Resolució de 3 d'octubre de 2014 del Rectorat de la Universitat de Valencia, DOCV 
10/10/2014) 

Rosa rla Marín Sáez 
Vicerectora d'Estudis de Postg 

,.",,- . 
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Annex I 

Bases reguladores de la convocatória de 3 beques "VLC Campus d'Excelléncia de 
matricula" per a estudiants del Master en Gestió de Negocis Internacionals (lMBA] per al 
cura 2014-2015. 

1.0bjecte 
1.1. L'objecte d'aquesta convocatoria és financar 3 beques de matrícula, per un import de 
4.132,10 euros cada una, en el M3ster en Gestió de Negocis Internacionals. 

2. Requisits 

2.1. Poden ser beneficiarís d'aquestes ajudes els estudiants matriculats durant el curs 
2014/2015 en el master en Gestió de Negocis Internacionals (IMBA) que posse'ísquen 
aquests requisits: 

Nacionalitat espanyola o resident en territori espanyol. 

Estar matriculat en el master en Gestíó de Negocis Internacionals [IMBA] el curs 
academic 2014-15 com a estudíant de nou ingrés sí es matricula de 90 credits. 

Cursar I'especialització el 2n quadrimestre en una universítat diferent de la 
Universitat de Valencia. 

No incórrer en cap de lescircúliístancies descrites en I'article 13.2 de la Llei 
38/2003 general de,subvencions níde qüalsevol altra establerta en aquestes 
bases. 

. . ,.;" 
-
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3. Procediment de conci3ssió de lesbequ~s i!pPésentació desollicituds 
. . ',';." , 

3.1. El procediment deconceS,sip de les ajuclEls es'realitza en régim de concurrencia 
competitiva, segons elquedisp'qs.!=I l'article22 de la Uei 38/2003, general de 
subvencions, que regira 'e~ tot':al,lóque hí siga ~plicable i noestiga establert en les bases 
segOents. . .. 

. . . . 

3.2. El termini de presentacíó desóllicituds comprén des del dia següent a la publicació en 
la web i en el tauler d'anuncis del Se~ei de Postgrau fins al 14 de novembre de 2014. 

3.3. l\Jomés es pot presentar una sol licitud per é!3tudiant. 

3.4. Presentació de sollicituds: s'han d'adrecar al directoria 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 Llei 30/1992 de Régim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

4. Criterís de valoraeió i assignació de beques 

4.1. Las sol licituds de beca s'ordenen d'acord amb el barem segOent: 

al Nota mitjana ponderada de l'expedient fins a 20 punts. 

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

e] Haver cursat estudis de grau o llicenciatura a la Universitat de Valencia: 10 punts. 

d] Altres títols de grau, llicenciatura o master addicionals al que s'ha al legat: fins a 5 
punts. 
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eJ Nivel! d'angles acreditat: fins a 5 punts. 

4.2. Les sol lícituds que no resulten beneficiades per insuficiencia de credit conformaran 
una llista degudament ordenada segons els esmentats criteris per substituir les inicialment 
seleccionades en cas que la renúncia expressa deis sollícitants allibere el crédit suficient. 

5. Incompatibilitats. 
L'obtenció de qualsevol altra ajuda, beca o subvenció per a aquesta finalitat és incompatible 
amb la condició de beneficiari d'aquesta convocatoria. En aquest sentit, la persona 
beneficiaria esta obligada a comunicar I'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que financen les activitats subvencionades. 

6. Contingut de les sollicituds i documentació que cal aportar 
Les dades i la documentació que s'han d'aportar són les que segueixen: 

a. 	 Sol licitud degudament emplenada i signada. 
b. 	 Certificat academic de les qualificacions 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 nivel! d'angles allegat. 
d. 	 Justificant de la participació en programes internacionals d'intercanvi. 
e. 	 Copia deis títols academics aádicionals al- que ha donat accés al master que 

s'alleguen en l'apartat5.1.d. excepte si els hEíriQursat a la Universitat de Valencia, 
en aquest cas es demanaran d'ofici. .. . . 

f.. 	 Declaració jurada signada que·: élcr!3dite no estar incurs en cap de les 
circumstancies .r!3collidesenl'aitk:le· 13.2 de 18 Llei 38/2003 general de 
subvencions. 

7. Quantia i nombre d'ajúdes 

7.1. Les ajudes comprenen lesta){es,academiques de matrícula que han d'abonar els 
estudiants per cursar el .masté.rfiQSa I'esgotament' del cr.edit disponible, és a dir, fins al 
maxim de 4.132,10 euros per eStUdiant. Aquesta'sjudánocobreix en cap cas les taxes 
administratives, que han de serabonades pels estudiants. 

7.2. La participació deis est~di~nts· en la present convocatoria s'ha d'ajustar al que 
disposen aquestes bases i la resta de la hormativa aplicable. 

B. Ordenació del procediment 

B.1. La instrucció del procediment de concessió de les beques la realitza el Servei de 
Postgrau de la Universitat de Valencia. 

B.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. 

B.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 coordinació academica del Master en Gestió de Negocis Internacionals 
(IMBA]. 
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8.4. La resolució de concessió es faré pública, a I'efecte de notificació, en el tauler 
d'anuncis del Servei de Postgrau i en la seua pagina web, d'acord amb I'article 59.6 de la 
Llei 30/1992. 

9. Crédit assignat 
Les ajudes es faran efectives d'acord amb el credit del pressupost de la Universitat de 
Valencia per a I'any 2014 de I'específica 20140116. L'import total maxim de les ajudes 
puja a 12.396,30 euros. 

10. Regim de gaudi i justificació de les beques 

10.1. Els beneficiaris i beneficiaries de les beques tenen les obligacions segOents: 

a. Acceptar íntegrament les condicions de la beca. 
b. Reintegrar en cas de renúncia total o parcial, incompliment, absencia temporal o 

disminució del periode de beca les ajudes que corresponga. 
c. Emplenar i presentar qualsevol document oficial que, en relació amb la seua 

beca, els siga requerit per la Universitat de Valencia. 

11. Dret a la informació en la recollida de les dades de caracter personal. 

11.1. Les dades personals deis candidats s'incorporaran als sistemes d'informació de la 
Universitat de Valencia amb les finalitats descrites en aquesta convocatoria. 

11.2. Els drets d'accés, rectificació,ca6cellació lOposició al tractament es poden exercir 
per escrit adjuntant un document IdentificatiLÍ aavant. el Servei de Postgrau de la 
Universitat de Valencia [av. Bla:stÍJ Ibáñez,.1 q,' 4601 Ó \,falencia]. d'acord amb I'article 5 de 
la Llei organica 15/1999.deprotecció pe¡,padEl,s de caraéterpersonal. 

'", ' 'r .... 

'.;Reclamacions 

Contra la resolució que 'sdjudiquj3)l2s.beques, quéexhaureix lavia administrativa, es podré 
interposar un recurs potestatiude:-reposició en' eltermini d~un mes des de I'endema de la 
seua notifica ció, davani,EÍíjl1ate¡~ ordan que dicte'J~ resoludó,o bé directament un recurs 
contenciós administratiu davarit ·el~'·Organs de la jurisdiccio contenciosa administrativa de 
la Comunitat Valenciana eri' el.iEI~rllipi de dos mesps, comptadors des de I'endema de la 
seua notificació. ' . . 
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