Resolució de 7 de juliol de 2020 del Vicerector d'Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València, per la qual es convoquen les
Beques Luisa Cardona per al curs 2020-2021 d'exempció de taxes d'estudis
oficials de màster de la Universitat de València per a estudiants procedents
de països en desenvolupament.
Davant els desafiaments de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible,
i amb els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d'aplicació
universal, en els pròxims 15 anys els països intensificaran els esforços per a
posar fi a la pobresa en totes les seues formes, reduir la desigualtat i lluitar contra
el canvi climàtic garantint, al mateix temps, que ningú es quede arrere.
La Cooperació Universitària al Desenvolupament és part essencial del
compromís social de la Universitat de València, la labor de la qual per a
aconseguir el desenvolupament humà i sostenible del país amb el qual es
coopera està vinculada a la docència i la recerca, el seu àmbit natural d'actuació.
La Universitat de València, mitjançant el seu pressupost, arreplega una
assignació econòmica per al programa Beques Luisa Cardona, d'exempció de
taxes de màster per a estudiants procedents de països en desenvolupament.
L'objectiu de les beques és oferir l'oportunitat de rebre formació d'educació
superior en el si de la Universitat de València a estudiants de països amb menys
recursos, facilitant la consecució d'un títol reconegut. Estes beques s'atorguen
per a realitzar estudis de màster, que de vegades tenen una duració de dos anys,
però la beca només comprén el curs acadèmic 2020-2021.
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València,
fent ús de les atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament d'Execució
Pressupostària de la Universitat de València per a 2017, així com la Resolució
de 19 de juny de 2019 (DOGV núm. 8579 de 27 de juny de 2019), del Rectorat
de la Universitat de València, 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; i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València,
aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, de la Generalitat Valenciana, i
modificats per Decret 45/2013, de 28 de març, de la Generalitat Valenciana, la
Llei 1/2015 de la Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
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Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol;
RESOL
Primer
Convocar les Beques Luisa Cardona d'exempció de taxes per a cursar estudis
universitaris oficials de màster de la Universitat de València en el curs 2020-2021
per a estudiants procedents de països en desenvolupament i aprovar les bases
que regulen aquesta convocatòria, que s'inclouen com a Annex I. La relació dels
estudiants que poden sol·licitar les beques de renovació de màster s'adjunta com
a Annex II.
Segon
L'import corresponent a les beques que es convoquen es farà efectiu amb càrrec
al crèdit del pressupost de la Universitat de València per a l'any 2020, capítol IV
de l'orgànica 4040100000. L'import total de la convocatòria és de 134.151 euros."
Tercer
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua
publicació, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament
un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciós
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats
des de l'endemà de la seua publicació.
València, 7 de juliol de 2020.
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Per delegació de la Rectora
Carlos Padilla Carmona
Vicerector d'Internacionalització i Cooperació
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Annex I
Bases de la convocatòria de les Beques Luisa Cardona per al curs 20202021 d'exempció de taxes d'estudis oficials de màster de la Universitat de
València per a estudiants procedents de països en desenvolupament.
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és facilitar la consecució d'un títol de màster
oficial de la Universitat de València a estudiants procedents de països en
desenrotllament, concedint l'exempció de les taxes acadèmiques del curs 20202021.
La possibilitat de renovació de les beques està supeditada a la duració dels
estudis triats, per la qual cosa aquesta convocatòria inclou les beques de
renovació de màster dels estudiants beneficiaris de la Beca Luisa Cardona del
curs 2019-2020 per a la finalització dels seus estudis.
Els països prioritaris de cooperació al desenvolupament de la Universitat de
València a l'efecte d'aquesta convocatòria són els següents:
ALGÈRIA
BOLÍVIA
BURKINA FASO
TXAD
COLÒMBIA
CUBA
L'Equador
EL SALVADOR
ETIÒPIA
FILIPINES

GUATEMALA
HAITÍ
HONDURES
L'ÍNDIA
KENYA
MALI
EL MARROC
MAURITÀNIA
MOÇAMBIC
NICARAGUA

NIGER
PALESTINA
PARAGUAI
EL PERÚ
POBLACIÓ SAHRAUÍ
REP. DOMINICANA
SENEGAL
SUDAN
SUDAN DEL SUD
TUNÍSIA

2. Modalitats de les beques.
Modalitat 1. Màster nova adjudicació. Es convoquen beques, sense nombre
determinat de persones beneficiaries, d'exempció de taxes de matrícula per a
iniciar estudis de màster oficial en la Universitat de València durant el curs 20202021.
Modalitat 2. Màster renovació. Es convoquen beques de renovació de
l'exempció de taxes de matrícula per a finalitzar els estudis oficials de màster en
la Universitat de València en el curs 2020-2021 per als estudiants que hagen
obtingut la Beca Luisa Cardona del curs 2019-2020 que figuren en l'Annex II
d'aquesta convocatòria.
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3. Requisits generals
Per a ser beneficiari de les beques s'haurà de reunir els següents requisits
generals:
3.1. Tindre la nacionalitat d'un país en desenvolupament, segons la classificació
del llistat de països en la base 1.
3.2. No posseir la nacionalitat espanyola, ni tindre doble nacionalitat europea i
d'un dels països indicats en la base 1. A més, és condició no posseir el
Permís de Residència a Espanya.
3.3. Tindre la Targeta d'identificació d'Estrangers (TIE) durant el curs 2020-2021
o acreditar la seua tramitació, excepte en aquells estudis que no
requerisquen ensenyament presencial. Aquesta targeta és el requisit per a
romandre com a estudiant a Espanya si l'estada és superior a 180 dies.
Informació en http://ir.uv.es/CN3cWms
3.4. No haver sol·licitat en el curs acadèmic 2017-2018 les beques de caràcter
general i de mobilitat convocades pel Ministeri d'Educació o les beques
d'exempció de taxes universitàries de la Generalitat Valenciana.
3.5. No superar les condicions econòmiques per a obtindre una beca d'estudis
de caràcter general convocada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per
al curs 2019-2020.
3.6. Les persones que sol·liciten la beca no podran incórrer en cap de les
circumstàncies arreplegues en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions.
Els requisits s'han de posseir en el moment de finalització del termini de
sol·licituds i mantindre's durant el curs acadèmic 2020-2021.
4. Requisits específics
Per a ser beneficiari/a de les beques s'haurà de reunir els següents requisits
específics en funció de la modalitat que se sol·licite:
4.1. Modalitat 1. Màster nova adjudicació.
4.1.1 Estar matriculat per primera vegada en un màster oficial de la Universitat
de València en el curs 2020-2021 a temps complet. No serà exigible el dit
mínim en els casos en què la normativa limite el nombre de crèdits en què
puga quedar matriculat l'estudiant.
4.1.2 No estar ni haver estat matriculat en altres estudis de màster ni posseir un
títol de màster a Espanya.
4.1.3 No haver sigut beneficiari d'una beca de cooperació de la Universitat de
València en cap de les seues convocatòries.
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4.2. Modalitat 2. Màster renovació.
4.2.1 Estar inclòs en l'Annex III de beneficiaris de la convocatòria de beques
Luisa Cardona del curs 2019-2020 per a estudis de màster. Esta relació
només inclou els estudiants que cursen màsters d'una duració de dos
cursos acadèmics.
4.2.2 Estar matriculat en el curs 2020-2021 de tots els crèdits per a la finalització
del màster.
4.2.3 Haver superat la totalitat dels crèdits matriculats en el curs 2019-2020.
5.
Duració.
5.1. La duració de la beca serà la del curs acadèmic 2020-2021.
5.2. En el cas que el pla d'estudis cursat tinga una durada de dos anys, es podrà
sol·licitar la renovació de la beca en la següent convocatòria. Només es
podrà gaudir de la condició de becari durant els anys que conste el pla
d'estudis i per a cursar una única titulació de la Universitat de València.
6.
Dotació econòmica.
6.1. Les beques, cobriran les taxes de matrícula corresponents a l'import dels
crèdits de matrícula en què s'haja matriculat l'estudiant en el curs 20202021 per a la consecució del títol corresponent.
6.2. Els sol·licitants de la Beca Luisa Cardona 2020-2021 han de matricular-se
amb matrícula ordinària. En el moment de matrícula es triarà la forma i
terminis de pagament, per al cas que la beca no siga concedida. No
s'efectua el pagament de la matrícula fins que no siga denegada. No
obstant això, pot cobrar-se la matrícula si es comprova l'incompliment dels
requisits de la beca.
6.2. L'import de la beca cobrirà l'import total de les taxes de matrícula, incloent
les taxes acadèmiques i les administratives. A l'efecte d'esta convocatòria
s'entén per taxes administratives les següents: segur, targeta estudiant i
formació expedient. La beca no inclou les taxes del depòsit del títol.
6.3. La beca no inclourà altres especialitats o itineraris que l'estudiant desitge
cursar voluntàriament.
7. Ensenyances excloses de les beques.
No s'inclouen en esta convocatòria de beques les ensenyances següents:
7.1. Els màsters oficials que habiliten a l'exercici d'una professió regulada a
Espanya:
a) Màster Universitari en Professor/a de Educació Secundària
b) Màster Universitari en Advocacia.
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7.2. Els masters oficials amb preu excepcional:
a) Màster Universitari en Geospatial Technologies (Erasmus Mundus)
b) Màster universitari en Gestió de Negocis Internacionals
c) Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos
Humans (Erasmus Mundus)
d) Màster Universitari Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
e) Màster Universitari Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura
Sostenible/European Màster Degree in Plant Health in Sustainable
Cropping Systems
f) Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives
g) Màster Universitari en Robòtica Avançada (Erasmus Mundus)
h) Màster Universitari Erasmus Mundus en Millora Genètica
Vegetal/Erasmus Mundus Màster Degree in Plant Breeding
i) Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes
7.3. La realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat ni a títols
propis de la Universitat de València.
8. Exclusions i incompatibilitats.
8.1. Aquestes beques són incompatibles amb qualssevol altres beneficis de la
mateixa finalitat que puguen rebre's d'altres entitats o persones públiques
o privades, així com d'haver resultat beneficiari en qualsevol altra
convocatòria en què es preveja una exempció de taxes acadèmiques
coincident amb l'objecte d'esta convocatòria.
8.2. Queden exclosos d'estes beques de la modalitat nova adjudicació els
següents sol.licitants:
a) Estudiants que hagueren obtingut la condició de becari de qualsevol de
les beques de cooperació de la Universitat de València en alguna de
les anteriors convocatòries.
b) Estudiants que hagen cursat estudis o que posseïsquen una titulació de
màster.
9. Presentació de sol·licituds i terminis.
9.1. La beca se sol·licita per mitjà del formulari telemàtic ENTREU (Entorn de
Tramitació Electrònica de la Universitat de València): www.uv.es/entreu
accedint per "Usuario Genèric de la Universidad" amb l'usuari i contrasenya
de correu electrònic de la Universitat de València. Alternativament, les
sol·licituds també es podran presentar en el registre d'entrada de la
Universitat de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article

Pça. Cisneros, 4
46003 – València

tel. 96 392 62 6
www.uv.es/relint

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es
6

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Conclòs el procés de registre electrònic, es podrà obtindre una còpia del
resguard de sol·licitud que inclourà un número que identifica la sol·licitud i
un resum digital que garantix la integritat de la mateixa.
Els sol·licitants han d'estar matriculats en la corresponent titulació de la
Universitat de València.
Els sol·licitants hauran de formalitzar la seua matrícula com matrícula
ordinària.
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 1 al 28 de setembre de
2020.
La convocatòria es publicarà en el DOGV, en el tauler oficial d’anuncis de
la Universitat de València i en la pàgina web de la Universitat de València:
http://www.uv.es/coop i el tauler oficial d’anuncis.
En els casos d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la
documentació requerida en el punt 10 d'aquestes bases, es donarà un
termini de 10 dies perquè s'esmene la falta o s'aporte la documentació
preceptiva, fent constar que en cas de no esmenar les omissions o errors
en la sol·licitud i en la presentació de documentació en el termini de deu
dies, s'entendrà que els sol·licitants desisteixen de la seua sol·licitud,
d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

10. Documentació.
10.1. Junt amb la sol·licitud electrònica haurà de presentar-se la documentació
següent:
10.1.1 Còpia del passaport en vigor.
10.1.2 Còpia de la Targeta d'estudiant estranger o refugiat a Espanya, o
acreditar la seua tramitació, aportant la còpia de la sol·licitud
registrada. No serà necessari aquest document per als estudiants
que cursen els estudis semi-presencials relacionats al Annex II.
La normativa sobre permisos d'estudis pot consultar-se en
http://ir.uv.es/CN3cWms
10.2. Es podrà sol·licitar amb posterioritat, per part del Servici de Relacions
Internacionals i Cooperació, la presentació dels documents originals per a
comprovar l'autenticitat dels mateixos.
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11. Criteris de valoració i assignació de la beca
11.1. El procediment de concessió de subvencions es realitzarà en règim de
concurrència competitiva. És a dir, la concessió de les subvencions es
realitzarà per mitjà de la comparació de les sol·licituds presentades a fi
d'establir una prelació entre les mateixes amb el límit fixat dins del crèdit
disponible.
11.2. Les beques de la modalitat 1 (nova adjudicació) seran valorades d'acord
amb els següents criteris:
11.2.1. La nota de l'expedient acadèmic de la titulació que habilita l'accés
al Màster, fins a 10 punts
11.2.2. Per cursar un màster semipresencial, se sumarà 1 punt addicional
al criteri anterior. Es consideren màsters semipresencials, a l'efecte
d'aquesta convocatòria, els relacionats en l'Annex II d'aquestes
bases..
11.3. Les beques de la modalitat 2 (renovació) tindran prioritat respecte de les de
la modalitat 1 (nova adjudicació), sempre que reunisquen els requisits
específics de la base 4.2.
11.4. L'avaluació de les sol·licituds serà realitzada per una comissió de valoració
que dictarà una proposta de concessió i estarà integrada per:
- El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació o persona en qui delegue,
que actuarà com a President.
- La Delegada de la Rectora de Cooperació o persona en qui delegue.
- El Cap del Servici de Relacions Internacionals i Cooperació o persona en
qui delegue, que actuarà com a Secretari.
11.5. La comissió de valoració podrà estar assistida per avaluadors tècnics en
matèria de cooperació de la Universitat de València.
12. Instrucció, avaluació i resolució de la convocatòria de la beca
12.1. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà pel
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de
València.
12.2. El lloc de publicació dels actes administratius relacionats amb esta
convocatòria serà la pàgina web de Cooperació de la Universitat de
València http://www.uv.es/coop i el tauler oficial d’anuncis.
12.3. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de
València resoldrà la present convocatòria de beques després d'haver
comprovat el compliment dels requisits especificats en aquesta
convocatòria, en els termes que preveu l'article 25 de la citada Llei 39/2015
i vista la proposta de la comissió de valoració. En qualsevol cas, la resolució
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es farà dins dels terminis establits per l'article 25 de la Llei 38/2003, General
de Subvencions.
14.4. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà
interposar-se, conforme a l'art. 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de
reposició, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà a la seua
notificació o publicació davant el mateix òrgan que va dictar l'acte que
s'impugna, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seua notificació
o publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de
la Comunitat Valenciana.
12.5.La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el
tauler oficial de la Universitat de València i en la pàgina web de cooperació
de la Universitat de València http://www.uv.es/coop d'acord amb l'article 45
de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
12.6. Resolta la convocatòria, els beneficiaris quedaran exempts del pagament
de les taxes de matrícula. Els sol·licitants amb beca totalment o parcialment
denegada quedaran obligats a abonar les taxes acadèmiques
corresponents en els termes que fixe la resolució.
12.7. Els sol·licitants que, complint els requisits establits en esta convocatòria, no
resulten adjudicataris en el procediment d'una beca es constituiran en una
llista de reserva degudament ordenada segons els mencionats criteris, per
a substituir possibles renúncies o baixes. En la cobertura de beques per la
llista de reserva, es tindrà en compte la distribució de beques establides en
el punt 11.2 d'aquestes bases.
13. Acceptació de les beques.
13.1. Les beques no requereixen l'acceptació expressa per part del becari, es
procedirà d'ofici a l'exempció del pagament de les taxes de matrícula,
13.2. Els adjudicataris que desitgen renunciar a la beca han de fer-ho mitjançant
mail a coop@uv.es. Així mateix ha de comunicar-se per escrit l'anul·lació
de la matrícula o qualsevol altra circumstància de les enumerades en la
base 14.
14. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de beques de la present convocatòria queden obligats a:
14.1. Complir amb la finalitat de la convocatòria de les beques, la qual cosa inclou
l'assistència a classe, la presentació a exàmens i l'aprofitament dels estudis
per als que s'obté la beca. S'entendrà que no han destinat la beca per a la
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dita finalitat els beneficiaris que procedisquen a l'anul·lació de la seua
matrícula.
14.2. Acreditar davant de l'entitat concedent el compliment dels requisits i
condicions que determinen la concessió o gaudi de la beca.
14.3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació precises per a verificar, si és
el cas, el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la
concessió de la beca.
14.4. Comunicar de forma immediata al Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat de València, l'obtenció de subvencions,
beneficis o beques per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat nacional o internacional.
14.5. Informar a l'entitat concedent l'anul·lació de matrícula així com qualsevol
alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
beca.
14.6. Obtindre els visats i permisos corresponents que exigix la legislació
espanyola en matèria d'estrangeria.
14.7. Participar en les activitats de sensibilització que organitza la Universitat de
València en matèria de cooperació al desenvolupament.
14.8. Aquelles que establix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
15. Crèdit assignat
L'import corresponent a les beques que es convoquen es farà efectiu amb càrrec
al crèdit del pressupost de la Universitat de València per a l'any 2020, capítol IV
de l'orgànica 4040100000. L'import total de la convocatòria és de 134.151 euros.
La distribució dels imports assignats a les distintes modalitats serà decidida per
l'òrgan que resol el procediment.
16.-Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal.
16.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment del que es disposa en
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que
les seves dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat
de València que procedeixin, amb la finalitat de gestionar i tramitar les
sol·licituds de conformitat amb l'establert en la Llei 38 /2003 de 17 de
novembre General de Subvencions.
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16.2. Responsable del tractament i dades de contacte del delegat de protecció
de dades: el responsable del tractament de les dades relacionades amb la
gestió d'aquestes ajudes és la Universitat de València.
Delegat de Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av.Blasco Ibañez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
16.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense
consentiment de l'afectat / a:
a) Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la
Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà
enllaçar-se la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial
de la Universitat de València.
b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia)
en compliment de l'establert en l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i de l'article 9.1 i) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència,
bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
c) En la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment
de l'establert en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
d) A entitats bancàries, si escau, per al pagament de les ajudes.
16.4 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si
escau cancel·lats d'acord amb els següents criteris:
a) Quant als aspirants que no siguin seleccionats les dades es
conservaran durant els períodes previstos en la legislació
administrativa en garantia dels drets dels concurrents.
b) Quant als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el
període vinculat a la gestió de les ajudes, s'incorporaran si escau al
expedient de l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i
certificació de la concessió d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic
relacionat.
16.5. Drets: les persones que proporcionin dades tenen dret a sol·licitar al
responsable del tractament l'accés a les seves dades personals, i la seva
rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al
tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones
interessades podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant un correu
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electrònic dirigit a lopd@uv.es remès des d'adreces oficials de la Universitat
de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document
d'identitat i, si escau, documentació acreditativa, dirigit al Delegat de
Protecció de Dades en la Universitat de València.
16.6 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: La
Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan
adaptades a la LOPD i al RGPD. Té habilitada una adreça, lopd@uv.es,
per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i
resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació
davant a l'autoritat de control competent.
16.7 Polítiques de privacitat de la Universitat de València: pot consultar les
nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6
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Annex II
Els màsters on-line o semi-presencials al'efecte d'aquesta convocatòria, són els
següents:
a) Màster Universitari en Dret Constitucional
b) Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia
c) Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere
d) Màster Universitari en Ètica i Democràcia
e) Màster Universitari en Física Mèdica
f) Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica
g) Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió

Annex III
Relació d’estudiants que van obtindre la Beca Luisa Cardona en el curs 2019-2020 i, per
la duració dels estudis, poden sol·licitar la Beca Luisa Cardona per al curs 2020-2021 de
la modalitat 2:
Cognoms
BALLESTEROS MENDOZA
GARCÍA GALLARDO
INGA CARABAJO
IRÍAS BORJAS
PARRAGA BARRENECHE
PORTELLA HIDALGO
QUINTEROS DÁVALOS
RICO SALAZAR
RUALES BENAVIDES
SANCHEZ
VITERI VITERI
WILSON SILVA
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WENDY TATIANA
CARLOS DAVID
FERNANDA MARGARITA
EMILIA BEATRIZ
ROCIO
GINO DARÍO
YOSHIDA
NATALIA ANDREA
JESSICA GABRIELA
JUAN CAMILO
MARÍA BELÉN
ARIEL
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