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Vicerectorat d'Estudis de Postgrau

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2016, del Vicerectorat d'Estudis de Postgrau de la Universitat de Valencia, per la
qual es resolla convocatoria de beques DE MOBILITAT INTERNACIONAL per al curs 2017-18 en el master
universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i e/s Recursos Humans en el marc del
VLC/CAMPUS- VALENCIA.
Reunida la comissió de valoració de les beques per a estudiants del master universitari Erasmus Mundus en
Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans per al curs academic 2017/2018 de la Universitat
de Valencia, vista l'acta de l'esmentada comissió, aquest vicerector, fent ús de les atribucions que li confereix la
Resolució de 1 de mar9 de 2016 (DOCV de 10 de mar9 de 2016) del Rectorat de la Universitat de Valencia, per la
qual s'aprova la de1egació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretaria general, el gerent i altres
organs d'aquesta Universitat, d'acord amb e1s Estatuts de la Universitat de Valencia, aprovats pel Decret 128/04, de
30 de juliol, del Consell de la Generalitat, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú 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:

RESOL
Punt único Adjudicar les beques corresponents a taxes de matrícula i imports per costos de la vida als següents
estudiants:
Tipus estudiants
TipusA
Tipus A
TipusA

Nombre

I

nalidad

Cantidad
matrícula

tidad Costes
Vida

AyanaAbdi

Tariku

Ethiopia

8.000,00€

lO.OOO,OO€

AIi Harls

Nur Haris

Indonesia

8.000,00€

lO.OOO,OO€

8.000,OO€

lO.OOO,OO€

2.600,00€

5.000,00€

Fatturi

TlpusB

Daskalova

TipusB

Vilches

Hine
Vesela
Pablo

Brazil
Bugaria
Spain

,

2.600,00€

5.000,00€1

29.200,00€

40.000,00 €

De conformitat amb el que estableixen els articles 107,116 i 117 de la Llei de regim jurídic de les administracions
públíques i del procediment administratiu comú, i els articles 8, 14 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciós-administratiu, aquest acte, que posa fi a la vía administrativa, pot ser objecte de recurs en reposició, o bé
s'hi pot interposar en contra directament un recurs contenciós-administratiu, en els terminis i davant e1s organs que
s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant el Vicerectorat d'Estudis de Postgrau en el termini d'un mes
comptador des de l'endema de la publicació de la resolució.
b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant elsjutjats contenciosos administratius en el termini de
dos mesos comptadors des de I'endema de la publicació de la resolució.

Rafael Crespo Garc a
Vicerector d'Estudis de Postgrau
Delegació del rector DOCV 10/03/16

