
 
 

 

CORRECCIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL VICERECTOR DE CULTURA I ESPORT DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, DEL 18 DE FEBRER DE 2020,  PER LA QUAL ES CONVOCA EL CONCURS PER A 
CONCEDIR LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA MATRÍCULA DELS ESTUDIANTS I LES 
ESTUDIANTES QUE CURSEN O HAGEN CURSAT ACTIVITATS DE NAU GRAN EN OBERT, DINS DEL 
PROGRAMA LA NAU GRAN, DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, AL LLARG DEL CURS ACADÈMIC 
2019-2020. 

 

Es procedeix a modificar el punt 8.2 de la Resolució de 18 de febrer de 2020, del vicerector de 
Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoca el concurs per a concedir 
les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen o hagen 
cursat activitats de Nau Gran en Obert, dins del programa La Nau Gran, de la Universitat de 
València, al llarg del curs acadèmic 2019-2020. 

 

On diu:  

8.2 Una comissió, els membres de la qual nomenarà la Rectora de la Universitat de València a 
proposta del vicerector de Cultura i Esport, i que serà integrada per la delegada de la Rectora 
per a estudiants, que hi actuarà de presidenta, la directora del Servei d’Extensió Universitària, 
dos representants del Servei d’Extensió Universitària, un dels quals actuarà com a secretari, i un 
representant dels estudiants de la Nau Gran, és l’encarregada d’avaluar les sol·licituds d’ajudes 
que es presenten i fer-ne una proposta de concessió. 

 

 Ha de dir:  

8.2 Una comissió, els membres de la qual nomenarà la Rectora de la Universitat de València a 
proposta del vicerector de Cultura i Esport, i que serà integrada per la Directora del Servei de 
Cultura Universitària, que hi actuarà de presidenta, dos representants del Servei de Cultura 
Universitària, un dels quals actuarà com a secretari, i dos representant dels estudiants de la Nau 
Gran, és l’encarregada d’avaluar les sol·licituds d’ajudes que es presenten i fer-ne una proposta 
de concessió. 

València, 13 d’octubre de 2020 

 

El vicerector de Cultura i Esport 

Per delegació de la Rectora (DOGV 27.06.2019) 

 

 

Antonio Ariño Villarroya 



 
 

  

CORRECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2020, DEL VICERECTOR DE CULTURA I 
ESPORT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, POR LA CUAL SE CONVOCA EL CONCURSO PARA 
CONCEDER LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA MATRÍCULA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES QUE 
CURSAN O HAYAN CURSADO ACTIVIDADES DE NAU GRAN EN OBERT, DENTRO DEL 
PROGRAMA LA NAU GRAN, DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, A LO LARGO DEL CURSO 
ACADÉMICO 2019-2020. 

 

Se procede a modificar el punt 8.2 de la Resolución de 18 de febrero de 2020, del vicerector de 
Cultura i Esport de la Universitat de València, por la cual se convoca el concurso para conceder 
las ayudas económicas para la matrícula de los y las estudiantes que cursan o hayan cursado 
actividades de Nau Gran en Obert, dentro del programa La Nau Gran, de la Universitat de 
València, a lo largo del curso académico 2019-2020. 

 

Donde dice: 

8.2 Una comisión, los miembros de la cual nombrará la Rectora de la Universitat de València a 
propuesta del vicerector de Cultura i Esport, y que estará integrada por la Delegada de la Rectora 
para estudiantes, que actuará de presidenta, la directora del Servei d’Extensió Universitària, dos 
representantes del Servei d’Extensió Universitària, uno de los cuales actuará como secretario, y 
un representante de los estudiantes de La Nau Gran, es la encargada de evaluar las solicitudes 
de ayudas que se presenten y hacer una propuesta de concesión. 

 

Debe decir: 

8.2 Una comisión, los miembros de la cual nombrará la Rectora de la Universitat de València a 
propuesta del vicerector de Cultura i Esport, y que estará integrada por la directora del Servei 
de Cultura Universitària, que actuará de presidenta, dos representantes del Servei de Cultura 
Universitària, uno de los cuales actuará como secretario, y dos representante de los estudiantes 
de La Nau Gran, es la encargada de evaluar las solicitudes de ayudas que se presenten y hacer 
una propuesta de concesión. 

Valencia, 13 de octubre de 2020 

 

El vicerector de Cultura i Esport 

Por delegación de la Rectora (DOGV 27.06.2019) 

 

 

Antonio Ariño Villarroya 
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