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Resolució de 10 de febrer de 2021, del vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València, per la qual es convoquen les beques Luis Vives per al curs 2021-2022. 
 
Davant els desafiaments de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, i amb els nous 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d'aplicació universal, els països intensificaran 
els esforços per posar fi a la pobresa en totes les seves formes, reduir la desigualtat i lluitar 
contra el canvi climàtic garantint, al mateix temps, que ningú es quedi enrere. 
 
La cooperació universitària al desenvolupament és part essencial del compromís social de la 
Universitat de València, la labor de la qual per a assolir el desenvolupament humà i sostenible 
del país amb el qual es coopera està vinculada a la docència i a la investigació.  
 
Reconeixent el paper crucial de l'educació i de la capacitació com a motors del 
desenvolupament, les Beques Luis Vives del Programa de cooperació 0,7 ofereixen l'oportunitat 
de cursar estudis de màsters oficials en la Universitat de València a graduats d'àrees prioritàries 
d'especial impacte en el desenvolupament, que garantisquen la transmissió del coneixement 
adquirit. 
 
Les Beques Luis Vives proporcionen tots els mitjans per a assolir la formació avançada 
especialitzada en estudis de màster i sufraguen les despeses de tota l'estada. Els estudiants 
postgraduats regressaran als seus països d'origen on aportaran els seus coneixements i 
contribuiran al fet que s'ampliïn les opcions dels seus habitants de portar una vida decent, digna 
i plena. 
 
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 per a 2020, 
així com la Resolució de 12 de gener de 2021 (DOCV núm. 8999 de 18 de gener de 2021), 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, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 
128/2004, de 30 de juliol, i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell de la 
Generalitat, 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 Subvencions, i 
el seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; 
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RESOL 
 
Primer 
Convocar les beques Luis Vives del curs 2021-2022 i aprovar les bases que regulen aquesta 
convocatòria, incloses en l’annex I. 
 
Segon 
La present convocatòria té una dotació de 279.085 euros. Es finança amb fons propis procedents 
del Pressupost 0,7 Una Nau de Solidaritat de la Universitat de València per a l'any 2021 amb 
càrrec al capítol IV, per un import de 242.500 euros, clau específica 20210003 de l'orgànica 
4040059139 i amb la subvenció de la Generalitat Valenciana de 36.585 euros, clau específica 
20200925. 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que esgota la vies administrativa, es podrà interposar, conforme a 
l’art. 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de 
l'endemà a la seua publicació, davant del mateix òrgan que va dictar la resolució, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciós 
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des del dia 
següent a la seua publicació. 
 
València, 10 de febrer de 2021. 
 
 
 
 
 
Per delegació de la Rectora 
Carlos Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació  
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ANNEX I 

 
Bases reguladores de la convocatòria de les beques Luis Vives per al curs 2021-2022. 
 
1. Objecte. 
Les Beques Luís Vives tenen per objecte la formació en programes de Màster Oficial de la 
Universitat de València d'estudiants procedents dels països prioritaris de cooperació, que són, a 
l'efecte d'aquesta convocatòria, els següents: 
 
ARGELIA 
BOLIVIA 
BURKINA FASO 
CHAD 
COLOMBIA 
CUBA 
ECUADOR 
EL SALVADOR 
ETIOPÍA 
FILIPINAS 

GUATEMALA  
HAITÍ 
HONDURAS 
INDIA 
KENIA 
MALI 
MARRUECOS 
MAURITANIA 
MOZAMBIQUE 
NICARAGUA 

NIGER 
PALESTINA  
PARAGUAY 
PERÚ 
POBLACIÓN SAHARAUI 
REP. DOMINICANA 
SENEGAL 
SUDÁN 
SUDÁN DEL SUR 
TÚNEZ 

 
2. Modalitats de les beques. 
2.1. Nova adjudicació. Es convoquen 18 beques per iniciar estudis de màster oficial en la 

Universitat de València, a temps complet, durant el curs 2021-2022. El nombre d'ajudes 
podrà augmentar en el cas que ho permeta l'assignació pressupostària de la convocatòria. 

2.2. Renovació. Es convoquen 5 beques de renovació per als beneficiaris de la beca del curs 
2020-2021 per a la finalització dels estudis de màster superiors a 60 crèdits. Les beques de 
renovació dels estudiants del M.U. de Cooperació al Desenvolupament només cobriran les 
taxes acadèmiques dels estudiants. 

 
3. Requisits generals. 
Per a ser beneficiari de les beques cal tenir els requisits generals següents, que deuran posseir-
se en el moment de finalització del termini de sol·licituds: 
3.1. Tenir la nacionalitat d'un país en desenvolupament, segons la classificació del llistat de 

països de la base 1, i residir en aquest país. 
3.2. No posseir la nacionalitat espanyola, ni tenir doble nacionalitat europea i d'un dels països 

indicats en la base 1. A més, és condició no posseir en el moment de presentar la sol·licitud 
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el permís de residència a Espanya ni la targeta d'estada per estudis a Espanya (targeta 
d'estudiant). 

3.3. No superar les condicions econòmiques per a obtindre una beca d'estudis de caràcter 
general convocada pel ministeri per a Ensenyaments universitaris del sistema universitari 
espanyol per al curs 2019-2020. 

3.4. Les persones que sol·liciten la beca no podran incórrer en cap de les circumstàncies 
recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

 
4. Requisits específics. 
4.1. Nova adjudicació: 
Per a ser beneficiari/a de aquesta modalitat s'hauran de reunir els següents requisits en el 
moment de finalització del termini de sol·licituds: 

a) Haver cursat estudis superiors que acrediten per a accedir a estudis de màster d'una 
institució dels països que indica la base 1. Aquests estudis han d'haver-se realitzat al país 
de nacionalitat del becari. 

b) Tenir els requisits d'accés que estableix la Universitat de València per al màster objecte 
de la beca en el curs 2021-2022. Els màsters elegibles són els relacionats en l'Annex II. 
Informació màsters oficials en https://ir.uv.es/VRtA14d  

c) Reunir els requisits i la documentació per a realitzar la preinscripció i la matrícula 
preinscripció i la matrícula als estudis de màster de la Universitat de València per al curs 
2021-2022.  

d) No estar matriculat d'altres estudis de màster ni posseir un títol de màster. 
e) No haver realitzat estudis previs a la Universitat de València. 
f) En el cas de ciutadans/as de països de parla no hispana, demostrar documentalment 

tindre coneixements d'espanyol, d'acord amb els criteris específics de cada Màster 
g) No haver sigut beneficiari d'una beca o ajuda en matèria de cooperació al 

desenvolupament convocada per la Universitat de València. 
En el cas que en el procés de verificació quedi constància de la falsedat, ocultació de dades o 
el no compliment dels requisits per a realitzar els estudis, quedarà sense efectes la sol·licitud 
de matrícula i tots els actes que s'hagin realitzat. 

4.2. Renovació: 
Per a ser beneficiari/a de aquesta modalitat s'haurà d'haver superat totes les assignatures 
matriculades en el curs 2020-2021. Aquest requisit es comprovarà d'ofici. 
 
5. Durada. 
5.1. La durada de la beca serà la del curs acadèmic 2021-2022. 
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5.2. Als efectes establits en aquestes beques, es considera que el curs acadèmic 2021-2022 
comença el dia 1 de setembre de 2021 i finalitza el dia 31 de juliol de 2022. 
 
6. Dotació econmòmica. 
La beca comprèn els següents conceptes:  
6.1. Matrícula: la beca cobreix les taxes completes de matrícula, així com la preinscripció, i el 

depòsit de títol, sempre que s'hagin seguit les indicacions recollides en les bases 10.3 i 
14.4. 

6.2. Desplaçament: Desplaçament: es proporcionarà el bitllet d'avió d'anada i volta, en classe 
turista, entre un aeroport situat al país de residència del becari i la ciutat de València. La 
beca no inclou el pagament de taxis ni cap altre tipus de desplaçament. 

6.3. Allotjament i manutenció, d'acord amb les següents previsions:  
a) Es gaudirà d'una estada en règim de pensió completa en el Col·legi Major indicat 

per la Universitat de València durant el període establit en el punt 5 d'aquestes 
bases.  

b) El tipus d'habitació que el becari gaudirà serà d'acord a la disponibilitat del Col·legi 
Major corresponent. 

6.4. Assegurances: Segur de repatriació i assegurança d'assistència mèdica no farmacèutic en 
les condicions que es recullen en la pòlissa subscrita per la Universitat de València amb la 
companyia asseguradora corresponent, per a malalties no contretes amb anterioritat a 
l'inici de la beca. 

6.5. Dotació econòmica: la beca té una dotació única de 400 euros per a despeses de transport 
urbà i material acadèmic, que s'entregarà mitjançant xec nominatiu al becari en iniciar els 
seus estudis en el curs 2021-2022. 

 
7 . Ensenyaments exclosos de les beques.  
No s'inclouen en aquesta convocatòria de beques els següents ensenyaments: 
7.1. Els màsters oficials que habiliten a l'exercici d'una professió regulada a Espanya: 
7.2.  Els màsters oficials amb preu excepcional. 
7.3.  Els màsters oficials en línia 
7.4.  Els màsters oficials de dobles titulacions internacionals. 
7.5.  Els màsters oficials de titulacions interuniversitàries. 
7.6.  Els màsters oficials Erasmus Mundus. 
7.4.  La realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, així com els títols propis 

de la Universitat de València. 
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8. Exclusions i incompatibilitats. 
8.1. Aquestes beques són incompatibles amb qualssevol altres beneficis de la mateixa finalitat 

que es puguen rebre d'altres entitats o persones públiques o privades.  
8.2. Queden exclosos d'aquestes beques els següents sol·licitants: 

a) Estudiants que hagueren obtingut la condició de becari en alguna de les beques de 
cooperació al desenvolupament convocades anteriorment per la Universitat de 
València. 

b) Estudiants que hagen obtingut una titulació de grau, llicenciatura, màster o doctorat 
en la Universitat de València. 

c) 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 en la seu electrònica 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 38.4 de la llei 30/1992, d2 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

9.2. Després d'accedir a la seu electrònica de la Universitat de València haurà de seguir els 
següents passos per a donar-se d'alta: 
1. Faça clic sobre la imatge de la capçalera principal "seu electronicauv" 
2. Faça clic sobre la icona "Els meus tràmits" 
3. Seleccione "Usuari de la Seu" 
4. En la part inferior veurà un enllaç que diu "Sol·licita accés". Faça clic. 
5. El sistema posarà a la seua disposició un formulari que ha d'emplenar i enviar al sistema. 

Uns minuts després rebrà un correu que li convidarà a concloure el procés d'alta, 
activant el compte que vosté haja indicat. 

Recorde que les dades que introduïsca NIF, nom, etc., han de ser reals, ja que 
posteriorment seran usats en les seues sol·licituds. Vosté determina el correu electrònic 
que servirà com a usuari per a accedir. Aquest compte serà la que rebrà l'esmentat correu 
per a completar el procés d'alta, i per a totes les comunicacions. Ajuda a l'usuari en 
https://ir.uv.es/1nO0oFV  

9.3. Una vegada emplenat el procés d'alta, el sol·licitant podrà completar el procés electrònic 
de registre de la sol·licitud en “USUARI GENÈRIC DE LA UNIVERSITAT”, triant l'opció 
CERCADOR DE TRÀMITS i, posteriorment, “Beques Luis Vives”. La documentació 
preceptiva s'acompanya a la sol·licitud en format electrònic. Conclòs el procés de registre 
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electrònic, es podrà obtindre una còpia de l'imprés oficial que inclourà un número que 
identifica la sol·licitud i un resum digital que garanteix la integritat d'aquesta. 

9.4. En el formulari de sol·licitud se seleccionarà obligatòriament tres opcions de màsters 
oficials que reunisquen els requisits d'aquesta convocatòria, que es relacionen en l’Annex 
II. Les sol·licituds que incloguen en qualsevol de les seues opcions els màsters de la base 
7 quedaran excloses. 

9.5. En l'apartat corresponent de la sol·licitud electrònica haurà d'indicar-se la nota mitjana 
(mitjana) de l'expedient acadèmic sobre deu punts, amb dos decimals, que consta en el 
document amb la nota mitjana calculada en base 10 requerit en la base 10.c). A les 
sol·licituds que no continguen aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana 
d'accés. 

9.6. El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la data de 
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

9.7. 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. La documentació a aportar en la sol·licitud telemàtica és la següent:  

a) Còpia del passaport. 
b) Còpia del Títol Universitari Oficial. 
c) Copa del certificat acadèmic oficial (qualificacions) legalitzat o postil·lat  d'acord amb 

la informació de l'apartat “Requisits titulats estrangers” de la web de màsters de la 
Universitat de València.  

d) Document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment 
establit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. A aquelles persones que no aporten 
aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés. Tota la informació 
està en la web http://ir.uv.es/2mM2RSX 

10.2. La presentació d'aquesta documentació no eximeix de la presentació de la 
documentació requerida per a la Preinscripció/Admissió en Màster oficial de la 
Universitat de València per al curs acadèmic 2021-2022 als candidats que resulten 
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beneficiaris de les Beques Luis Vives., Tota la informació està en la web: : 
http://ir.uv.es/2mM2RSX.  

10.3. Els beneficiaris d'aquestes beques rebran instruccions específiques per mail per a 
realitzar la preinscripció al màster sense abonar la taxa corresponent, que subvenciona 
la beca. 

10.4. Les manipulacions o falsedats en els documents i acreditacions presentades 
telemàticament, podran originar les responsabilitats penals, civils o administratives al 
fet que pertocara, així com, si escau, la invalidesa de la sol·licitud presentada pel 
sol·licitant. En qualsevol moment, es podrà requerir als interessats la presentació dels 
documents originals aportats telemàticament. 

 
11. Criteris de concessió i comissió de valoració. 
11.1. El procediment de concessió de les beques de nova adjudicació es realitzarà en règim de 

concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi 
d'establir una prelació entre aquestes. A aquest efecte, la proposta de concessió de la 
Comissió de Valoració tindrà en compte els següents criteris: 
a) Les sol·licituds seran prioritzades d'acord amb la nota de l'expedient acadèmic de 

la titulació que habilita l'accés al Màster que conste en el document amb la nota 
mitjana calculada en base 10, indicat en els punts 9.4 i 10.1.c) d'aquestes Bases. A 
aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota 
mitjana d'accés. 

b) Les beques de nova adjudicació, seguint els criteris establits en l'apartat anterior i 
per la seua vinculació amb la política de cooperació al desenvolupament, es 
distribuiran de la següent forma: 
 S'establirà una reserva d'1 beca, entre els estudiants que sol·liciten cursar 

el Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament en alguna de les 
seues tres opcions. 

 S'establirà una reserva de 2 beques, entre els estudiants que sol·liciten 
cursar el Màster Universitari de Gènere i Polítiques d'Igualtat en alguna de 
les seues tres opcions. 

11.2. Les beques de renovació s'adjudicaran als estudiants que reunisquen el requisit específic 
requerit en la base 4.2 d'aquesta convocatòria. 

11.3. L'avaluació de les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració, serà realitzada per una 
comissió de valoració que dictarà una proposta de concessió. 

11.4. La comissió de valoració estarà integrada per: 
a) La Delegada de la Rectora per a la Cooperació o persona en qui delegue. 
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b) Un/a representant de la Unitat de Cooperació del Servei de Relacions Internacionals 
i Cooperació. 

c) El Cap del Servei 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 i resolució. 
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 de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquesta convocatòria 

serà el tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València http://www.uv.es/coop 
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 i vista la proposta de la comissió de valoració. En 
qualsevol cas, la resolució es farà dins dels terminis establits per l'article 25 de la Llei 
38/2003, General de Subvencions. 

12.4. La resolució de la concessió es publicarà amb efectes de notificació en la pàgina web de 
cooperació de la Universitat de València http://www.uv.es/coop d'acord amb els articles 
45 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.  

12.5. Els sol·licitants que complint els requisits que estableix la convocatòria no assolisquen una 
beca entraran en una llista de reserva degudament ordenada segons els criteris esmentats 
per a cobrir 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 11.1 d'aquestes Bases. 

 
13. Acceptació de les beques. 
13.1. Els adjudicataris de les beques hauran de formalitzar l'acceptació de l'adjudicació de la 

beca en el termini de 10 dies des de la comunicació d'haver sigut beneficiari, en els termes 
establits per la Universitat de València.  

13.2. En el moment de realitzar l'acceptació de la beca, els estudiants procedents de països de 
parla no hispana hauran d‘aportar l’acreditació de coneixements d'espanyol. 

 
14. Obligacions dels becaris. 
Els beneficiaris de les beques tindran les obligacions següents:  
14.1. Complir les normes que estableixen les bases de la convocatòria.  
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14.2. Complir els requisits específics d'accés al màster triat, així com els requisits dels titulats 
estrangers que es detallen en la web d'estudis de postgrau http://ir.uv.es/hdtp0SY 

14.3. Formalitzar la preinscripció per al curs 2021-2022 en la primera fase d'aquest 
procediment, seguint les instruccions que es comunicaran pel Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació.  

14.4. Formalitzar la matrícula completa en els estudis per als quals obtenen la beca, segons 
els terminis establerts per la Universitat de València.  

14.5. En el cas que la matrícula de màster fos anul·lada pel Servei d'Estudiants per incomplir 
algun dels requisits d'accés, la beca quedarà anul·lada 

14.5. Residir a València durant el període de la beca, així com obtenir els visats i el document 
TIE (Targeta d'identificació d'Estrangers).  

14.6. Cursar i finalitzar amb aprofitament els estudis per als quals obtenen la beca. L'abandó 
del curs o expulsió del mateix suposaran la rescissió automàtica de la beca, havent de 
reintegrar la quantitat percebuda. 

14.7. Acceptar les normes de règim intern del Col·legi Major i fer les seues activitats assumint 
els objectius del Col·legi. L'abandó del curs o l’expulsió suposaran la rescissió automàtica 
de la beca. En aquest cas, caldrà reintegrar la quantitat que s’haja percebut.  

14.8. Comunicar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de 
València de forma immediata que s’han obtingut altres subvencions o ajudes que 
financen l'activitat per a la qual se sol·licita la beca.  

14.9. Les que estableix l'article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

14.10. Participar i col·laborar en les accions de cooperació que se'ls sol·licite des de la 
Universitat de València 

14.11. Comprometre's a regressar al país d'origen una vegada finalitzat el màster i romandre-
hi un termini de dos anys. 

 
15. Crèdit assignat.  
La present convocatòria té una dotació de 279.085 euros. Es finança amb fons propis procedents 
del Pressupost 0,7 Una Nau de Solidaritat de la Universitat de València per a l'any 2021 amb 
càrrec al capítol IV, per un import de 242.500 euros, clau específica 20210003 de l'orgànica 
4040059139 i amb la subvenció de la Generalitat Valenciana de 36.585 euros, clau específica 
20200925. 
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16. Reclamacions  
Davant aquesta convocatòria i davant la resolució de concessió, que esgoten 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 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. 
 
17. Dades de caràcter personal. 
17.1. Dades del responsable. 
Universitat de València Estudi General 
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez 13 
46010 València 
17.2. Finalitats i base jurídica del tractament. 
En compliment del que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, 
l'informem que les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes 
d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i 
tramitar la sol·licitud de participació en la convocatòria de beques de conformitat amb el que 
s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
17.3. Procedència de les dades. 
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona 
sol·licitant. 
17.4. Destinataris de les dades personals. 
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la presentació de les sol·licituds, s'informa 
que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents suposats i per a les finalitats 
següents: 
- Al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació com a entitat promotora del concurs. 
- Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web 
allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 
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- Publicació de les persones beneficiàries, import i objecte de les beques en el portal de 
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que 
s'estableix 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 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
- A la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que s'estableix en 
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
17.5. Termini de conservació de les dades. 
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lats d'acord amb els següents criteris. 
A. Quant a les persones concurrents als quals no es concedisca la beca, les dades es conservaran 
durant els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels 
concurrents. 
B. Quant a les persones concurrents als quals se'ls concedisca la beca, les dades es conservaran 
durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran si escau a l'expedient 
de l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de 
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 
17.6. Drets. 
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament 
l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, 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 l'enviament d'un correu electrònic 
dirigit a lopd@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit 
acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de 
la sol·licitud, dirigit a la Delegació de Protecció de Dades a la Universitat de València. 
17.7. 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. 
Tenen 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 l'autoritat de 
control competent. 
17.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. 
Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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Annex II 
 

Relació de másteres elegibles per a les beques: 
 

Código Nombre Créditos Años 

2001 Máster Universitario en Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio 60 1 

2006 Máster Universitario en Ciencias Odontológicas, 60 1 

2010 Máster Universitario en Estrategia de Empresa 60 1 

2021 Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria 60 1 

2025 Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional 60 1 

2038 Máster Universitario en Enfermedades Parasitarias Tropicales 60 1 

2071 Máster Universitario en Atención Sociosanitaria a la Dependencia 60 1 

2074 Máster Universitario en Neurociencias Básicas y Aplicadas 60 1 

2119 Máster Universitario en Especialización en Intervención Logopédica 60 1 

2121 Máster Universitario en Historia de la Formación del Mundo Occidental 60 1 

2122 Máster Universitario en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho Privado 60 1 

2124 Máster Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria 60 1 

2130 Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género 60 1 

2132 Máster Universitario en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras 60 1 

2135 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 60 2 

2137 Máster Universitario en Investigación Biomédica 60 1 

2138 Máster Universitario en Investigación y Uso Racional del Medicamento 60 1 

2139 Máster Universitario en Contaminación,Toxicología y Sanidad Ambientales 60 1 

2140 Máster Universitario en Física Médica 60 1 

2141 Máster Universitario en Fisiología 60 1 

2142 Máster Universitario en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud 60 1 

2143 Máster Universitario en Arqueología 60 1 

2147 Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible 60 1 

2148 Máster Universitario en Biodiversidad: Conservación y Evolución 60 1 

2150 Máster Universitario en Física Avanzada 60 1 

2157 Máster Universitario en Investigación en Didácticas Específicas 60 1 

2162 Máster Universitario en Teledetección 60 1 

2170 Máster Universitario en Bienestar Social: Intervención Individual, Familiar y Grupal 60 1 

2175 Máster Universitario en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión 60 1 

2178 Máster Universitario en Investigación e Intervención en CC de la Actividad Física y el Deporte 60 1 

2179 Máster Universitario en Dirección y Gestión de la Actividad Física y el Deporte 60 1 

2192 Máster Universitario en Acción Social y Educativa 60 1 

2194 Máster Universitario en Nutrición Personalizada y Comunitaria 60 1 
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2195 Máster Universitario en Finanzas Corporativas 60 1 

2196 Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados (Advanced English Studies) 60 1 

2199 Máster Universitario en Ingeniería Electrónica 60 1 

2203 Máster Universitario en Política Económica y Economía Pública 60 1 

2207 Máster Universitario en Investigación en Lenguas y Literaturas 60 1 

2210 Máster Universitario en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética 60 1 

2213 Máster Universitario en Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y Gestión 60 1 

2216 Máster Universitario en Políticas, Gestión y Dirección de Organizaciones Educativas 60 1 

2217 Máster Universitario en Derecho, Empresa y Justícia 60 1 

2218 Máster Universitario en Química 60 1 

2219 Máster Universitario en Enfermería Oncológica 60 1 

2220 Máster Universitario en Recuperación Funcional en Fisioterapia 60 1 

2224 Máster Universitario en Investigación y Desarrollo en Biotecnología y Biomedicina 60 1 

2230 Máster Universitario en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos 60 1 

2234 Máster Universitario en Tecnologías Web, Computación en la Nube y Aplicaciones Móviles 60 1 

2239 Máster Universitario en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento 60 1 

2240 Máster Universitario en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicaciones e Investigación 60 1 

2247 Máster Universitario en Criminología y Seguridad 60 1 

2249 Máster Universitario en Química 60 1 

2215 Máster Universitario en Educación Especial 75 2 

2002 Máster Universitario en Bioestadística 90 2 

2065 Máster Universitario en Estudios Internacionales y de la Unión Europea 90 2 

2107 Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 90 2 

2116 Máster Universitario en Bioinformática 90 2 

2128 Máster Universitario en Derecho de la Empresa, Asesoría Mercantil, Laboral y Fiscal, 90 2 

2153 Máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad 90 2 

2206 Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 90 2 

2211 Máster Universitario en Psicopedagogía 90 2 

2212 Máster Universitario en Dirección de Empresas, MBA 90 2 

2221 Máster Universitario en Ciencia de Datos 90 2 

2237 Máster Universitario en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales 90 2 

2126 Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 120 2 

2151 Máster Universitario en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales 120 2 

2171 Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 120 2 

2225 Máster Universitario en Investigación, Tratamiento y Patología en Drogodependencia 120 2 

2246 Máster Universitario en Estudios Internacionales y Europeos 60 1 
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