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RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2014, del Vicerectorat d'Estudis de Postgrau de la Universitat de Va/éncia, per la qual es resolla 2a 

convocatoria de beques "VLC CAMPUS DE EXCEL.LENCIA DE MOSILITAT INTERNACIONAL" per al curs 2014-15 al master universitari en 
Gestió de Negocis Intemacionals (IMSA) en el marc del VLC/CAMPUS-VALENCIA. 

Reunida la comissió de valoraci6 de les beques per a estudiants del Master universitari en Gesti6 de Negocis Internacionals (IMBA-2a convocatoria) en el 
marc del VLC/CAMPUS-VALENCIA pe~ al curs académic 2014/15 de la Universitat de Valéncia, vista I'acta de la citada Comissió, fent ús de les 
atribucions que li confereix la resoluci6 de convocatoria d'aquestes beques i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Valéncia, aprovats pel Decret 
128/04, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament aprovat 
mitjanyant Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol: 

RESOL.: 

1.- Realitzada la baremaci6 de les soLlicituds presentacJes s'obté l~s:segó~l1ts puntuacions: 

Cognoms Nom Nacionalitat Mat.nou ingres 2~ q~adti!:llestre No~ mitjana ponderada Aflnitat tltul¡¡ció TitulacJó UV Altres títols Nivel! angles 

. ··fins 20 punts fins 5 punts fins 10 punts Total 

Medina Saavedra Melissa Peruana 51 13,60 5,00 0,00 5,00 2,00 25,60 

Navarro Torres Luis Espanyola si Novancia: 
: \-

13,58 4,00 0,00 0,00 3,00 20,58 

Soares Guedez Daniela Portuguesa si Novancia 11,28 3,00 0,00 0,00 2,50 16,78 

2.- Adjudicar les beques corresponents a les taxes académiques iamb unaquantitat de 4.132,10 E als segOents estudiants: 

Cognoms Nóm NIF/NIE Importajuda 

Medina Saavedra Melissa Y0724S17P 4.132,10€ 

Navarro Torres Luis 22S94467A 4.132,10€ 

Soares Guedez Daniela Y3570094W 4.132,10€ 

12.396,30€ 
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De conformitat amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Régini Jurídic deis Adminístracions Públiques ¡del Procediment 
Administratiu Comú, i 8, 14 i 46~1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, el present acte que posa fi a la via. administrativa, 
podra ser recorregut potestativament en reposició, o be és podra plantejar directament el recurs contenciós administratiu, en el termini i davant deis 

. órgans que s'indiquen a continuació: 

a) El recurs de reposició s'haura interposar davant de la Vicerectora de Postgrau en el termini d'un mes a comptar des de I'endema a la publicació de la 
present resolució. . 

b) El recurs contencioso-administratiu haura de plantejar-se davant delsjutjatsdel Contencioso-Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de 
I'endema a la publicació. . 
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\>Valencia, 18 de desembre de 2014 
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Rose-Marín Sáez 

Vicerectora d'Estudis de Postgrau .., 
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