RESOLUCIÓ DE 7 DE JUNY DE 2016 DEL VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ I
COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CONVOQUEN I
S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE CURSOS
D’ALEMANY PER A ESTUDIANTS I ESTUDIANTES, PER A 2016
Aquestes beques es convoquen en virtut del Conveni Marc de Col·laboració entre la
Johannes Gutenberg-Universität Mainz i la Universitat de València. Tanmateix, com que la
Johannes Gutenberg-Universität Mainz no disposa actualment d’un Centre d’Idiomes, les
activitats vinculades a les beques es desenvoluparan, de forma extraordinària, a la Freie
Universität Berlin. El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de
València, fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució d'1 de març de 2016, del
Rectorat de la Universitat de València (DOCV 7738 de 10 de març de 2016), 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, segons els Estatuts de la Universitat de
València, modificats per Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 45/2013 i la Llei
38/2008 de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol,
RESOL:
Primer
Convocar tres beques per a fer un curs d’estiu de llengua alemanya en agost de 2016, a la
Freie Universität Berlin, destinades a estudiants i estudiantes, i aprovar les bases que
regulen aquesta convocatòria, incloses com Annex I d'aquesta resolució.
Segon
El pagament de les beques es sufragarà amb càrrec al crèdit pressupostari de la
Universitat de València per a l'any 2016, orgànica 4122500000, per un import total de
7.700 euros. Amb aquest crèdit es sufragaran les despeses tant d’estudiants ixents com
d’estudiants entrants.
Tercer
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des del de l'endemà de la seua notificació
davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent de la seua publicació.
València, 7 de juny de 2016
Per delegació del Rector
(Resolució d'1 de març de 2016, del Rectorat de la
Universitat de València, DOCV 7738 de 10 de març de 2016)
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