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RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2016, del Vicerectorat d'Est11dis de Postgrau de la U11iversitat de Valencia, per
la qt1al es resol la convocatOria Je beques DE MOBILITAT INTERNACIONAL peral c11rs 2016-17 e,, el
mllster rmiversitari Erasnms M1111Ji,s e11 Psico/ogia del Treball, les Orga11itzacio11s i els Rec11rsos H11mans e11
el mure del VLC!CAMPUS-VALENCIA.

Reunida la comissió de valoració de les beques per a esrudiants del master universitari Erasmus Mundus en
Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans per al curs acadf:mic 2016/2017 de la
Univcrsitat de Valencia, vista l'acta de l'esmentada comissió, aquest vicerector, fent ús de les auibucions que Ji
confercix la Resolució de 15 de gencr de 2016 (DOCV de 22 de gener de 2016) del Rectorat de la Universitat de
Vali:ncia, perla qua! s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectorcs, la secretii.ria general,
el gerent i altres órgans d'aquesta Universitat, d'acord amb els Estatuis de la Universitat de ValCncia, aprovats pe!
Decrec 128/04, de 30 de julio], del ConseU de la Gcneralitat, la Llei 30/92, de 26 de novcmbrc, de ri:gimjurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i el seu Rcglament aprovat pel Reial dccret 887/2006, de 21 de juliol:

RESOL
Punt únic. Adjudicar les beques corresponcnts a taxcs de matrícula i imports per costos de la vida als següents
esrudiants:

Ti pus estudlants

Cognoms

Nom

Nacionalitat

Quantitat
matrícula

Quantitat
Costos Vida

TipusA

AyanaAbdi

Tarlku

Ethiopia

8.000,00 €

10.000,00 E

TipusA

Ali Haris

Nur Harls

Indonesia

8.000,00 €

10.000,00 E

TipusA

Fatturi Rodrigues

Allne

Brazil

8.000,00 €

10.000,00 €

TipusB

Daskalova

Vese la

Bugaria

2.600,00 E

5.000,00 €

TipusB

Vilches

Pablo

5pain

2.600,00 E

5.000,00 €

29.200,00 €

40.000,00€

De conformitat amb el que estableixen els articlcs 107,116 i 117 de la Llei ele reg1m jurídic de les
administracions públiques i clel procediment administratiu comú;i cls articles 8, 14 i 46.1 de la Llei reguladora
de la jurisdicció contenciós-administratiu, aquesl acle, que posa fi a la vía administrativa, pol ser objccte de
recurs en rcposició, o bé s'hi pol intcrposar en contra directament un rccurs contenciós-administratiu, en els
terminis i davant els órgans que s'indiquen a continuació:
a) El recurs de rcposició s'ha d'interposar davant el Vicerectoral d'Estudis de Postgrau en el termini d'un mes
comptador des de l'endemU de la publicació de la rcsolució.
b) El recurs contenciós administratiu s 'ha d 'interposar davant els juijals contenciosos administratius en el termini
de dos mesos comptadors des de l'endemii. de la publicació de la resolució.

Va!Cncia, 19 de d'abril de 016

Rafael Crespo García
Vicerector d'Estudis de Postgrau
De\egació del rector DOCV 22/01/16

