
 

 

RESOLUCIÓ DE 9  DE MAIG DE 2019 DEL VICERECTOR 
D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN LES BEQUES DE CURSOS 
D’ALEMANY PER A ESTUDIANTS A LA JOHANNES GUTENBERG-
UNIVERSITÄT MAINZ, PER A 2019 
 
Per resolució de 15 de febrer de 2019, el Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València va convocar les beques de cursos d’alemany per a estudiants, en virtut 
del Conveni Marc de Col·laboració entre la Johannes Gutenberg-Universität Mainz i la 
Universitat de València. 
 
El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València,  fent ús de les 
atribucions que li confereix la Resolució 5 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de 
Valencia (DOGV núm. 8334 de 9 de juliol de 2018),  per la qual s’aprova la delegació de 
funcions en els vicerectors i les vicerectores, la Secretaria General, el Gerent i altres òrgans 
d’aquesta Universitat, segons els Estatuts de la Universitat de València,  aprovats pel Decret 
128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, 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:  

Primer: Publicar la llista de sol·licituds excloses per no reunir els requisits de la convocatòria 
(Annex I) 

Segon: Concedir les beques de cursos d’alemany per a estudiants, per al 2019  (Annex II)  

Tercer: Publicar una llista de reserva com Annex III per a cobrir possibles vacants. 
 
Contra la resolució d´adjudicació de les beques, que exhaureix la via administrativa, es podrà 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua 
publicació, davant el mateix òrgan que dicte la resolució, o bé directament recurs contenciós 
administratiu davant els 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, 9 de maig de 2019 

Per delegació del Rector 
(Resolució de 5 de juliol de 2018 del Rectorat de  
la Universitat de València, DOCV 9-7-2018) 
 

 

 

Carlos Cecilio Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalització  i Cooperació 



 

 

ANNEX I 

Relació dels beneficiaris de la beca 

 COGNOMS, NOM 
1 CARMEN CERDAN, RODRIGO 
2 LOPEZ FERNANDEZ, DANIEL 
3 CAMPO LERMA, CARMEN 

 
  



 

 

ANNEX II 

 

Relació de sol·licituds excloses per no reunir els requisits 

 
 COGNOMS, NOM MOTIU D’EXCLUSIÓ 

1 PEREZ HEREDIA, ELISABET No compleix requisit de titulació/No acredita idioma, segons 
la Taula d’equivalències d’acreditació de L2 de la UV 

 
 

  



 

 

 
ANNEX III 

 
 
Borsa de reserva per a cobrir possibles vacants 
 
 
 COGNOMS, NOM 
1 ZEHANI GOMEZ, ANDREA 
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