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Resolució de 10 de septembre de 2019 del Vicerector 
d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València per la 
que s’adjudiquen les beques  per a la mobilitat d´estudiants de la 
Universitat de València a països associats  en el marc  del programa 
Erasmus+ KA107, per al curs acadèmic 2019-20. 
 
Seguint allò previst en la Resolució de 10 juny de 2019 del Vicerector 
d'Internacionalització i cooperació de la Universitat de València per la que es 
convoquen 8 beques  per a la mobilitat d´estudiants de la universitat de valència a 
països associats  en el marc  del programa Erasmus+ KA107, per al curs acadèmic 
2019-20. 
  
Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 19 de juny de 2019, del 
Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV 8579 de 27 de juny) per la qual 
s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària 
general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat, segons els Estatuts de la 
Universitat de València,  aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell 
de la Generalitat, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el 
seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, aquest 
Vicerectorat. 
 
RESOL:   
 
Primer. Adjudicar les beques per a la mobilitat d´estudiants de la universitat de 
valència a països associats, en el marc de la convocatòria del programa Erasmus+ 
KA107, als estudiants i estudiantes relacionats en l’Annex I. 
 
Segon. Davant de les sol.licituds presentades, correspon declarar desertes la resta 
de places convocades que no han estat adjudicades. 
 
Tercer. Davant aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present 
resolució en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació de la 
present resolució, o bé es podrà plantejar directament el recurs contenciós-
administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciós-administrativa de la 
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la 
seua publicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Padilla Carmona 
Vicerector d´Internacionalització i Cooperació   
Per delegació del Rector  
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Annex I: llista definitiva de beneficiaris i beneficiàries 
 
 
 
 
 
 

Destinació  RUSIA    

Cognoms Nom Titulació Destinació Puntuació 

DREMINA MARINA 

Grado de Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

Pública 

RUSSIAN PRESIDENTIAL 
ACADEMY OF NATIONAL 
ECONOMY AND PUBLIC 

ADMINISTRATION 

1,34 

FERNANDEZ 
MILLET JACOBO Grado de Economía 

RUSSIAN PRESIDENTIAL 
ACADEMY OF NATIONAL 
ECONOMY AND PUBLIC 

ADMINISTRATION 

0,54 

MORA AYUSO AIDA 

Grado de Negocios 
Internacionales/ 

International 
Business 

RUSSIAN PRESIDENTIAL 
ACADEMY OF NATIONAL 
ECONOMY AND PUBLIC 

ADMINISTRATION 

-0,39 

SANCHEZ JIMENEZ DANIEL 

Grado de Negocios 
Internacionales/ 

International 
Business 

RUSSIAN PRESIDENTIAL 
ACADEMY OF NATIONAL 
ECONOMY AND PUBLIC 

ADMINISTRATION 

-0,44 
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