
 

 

 

Resolució de 30 de novembre de 2021, de la degana de la Facultat de Filologia, Traducció  i 

Comunicació,  per la qual es resol el II Concurs de Redacció Pòsters del Treball de Final de Màster 

establert a la resolució de 22 d’abril de 2021.  

 

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, vista la 

proposta del jurat reunit amb data 15 de novembre de 2021, regulat al punt 7 de l’annex I de les bases 

reguladores del “II Concurs de Redacció Pòsters del Treball de Final de Màster”, convocada per 

Resolució de 22 d’abril de 2021 i, fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 12 de gener 

de 2021 del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 18/01/2021), 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, resol: 

 

Concedir, dins del termes contemplats al punt 9 de l’annex I de les bases reguladores del 

concurs, els següents premis: 

 

Primer premi:  DANIEL LOPEZ FERNANDEZ “Prácticas biopolíticas en Bie Blechtrommel” 

Segon premi: MARY KATHERINE. BEHAN “Diferencias culturales en la comunicación 

digital” 

Tercer premi::  ADRIA FERNANDEZ LULL “Una perspectiva escènica del dialogo entre el 

patriarca y el emperador en la Vita Nicephori” 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs reposició, en 

el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que 

l’ha dictada, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 

contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir 

de l’endemà de la seua publicació.  

 
València, 30 de novembre de 2021.  La degana de la Facultat de Filologia, Traducció  i Comunicació de 

la Universitat de València, p.d. (DOGV 18/01/2021): Amparo Ricós Vidal. 
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