Relacions Internacionals i Cooperació
RESOLUCIÓ DE 9 DE JULIOL DE 2015, DEL VICERECTOR D´INTERNACIONALITZACIÓ I
COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN LES BEQUES
"VLC/CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL" PER AL CURS 2015-2016
VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of Excellence és un projecte concedit pel
ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la creació en l'àrea metropolitana de València d'un
Campus d'Excel·lència Internacional. Aquest projecte fomenta diverses actuacions, entre les
que es troben les orientades a facilitar la internacionalització de les activitats universitàries.
Guillermo Palao Moreno, Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, en virtut de les
atribucions que li confereix la Resolució de 3 d'octubre de 2014, del Rectorat de la Universitat
de València (DOCV de 10 d'octubre de 2014) 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 i segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel Real Decret 887/2006, de 21 de juliol,
Seguint allò establert a la Resolució de l'1 de juny de 2015, per la qual es convoquen les beques
"VLC/CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA DE MOBILITAT INTERNACIONALS" i les seues Bases,
RESOL:
Primer. Adjudicar les beques VLC/Campus d'Excel·lència de Mobilitat Internacional als
beneficiaris i beneficiàries relacionats en l'Annex I "Llista de beneficiaris i beneficiàries".
Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà a la publicació de la present resolució, o bé es podrà plantejar
directament el recurs contenciós-administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciósadministrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
a la seua publicació.
València, 9 de juliol de 2015
Per delegació del Rector
(Resolució de 3 d'octubre de 2014 del Rectorat de
la Universitat de València, DOCV 10-10-2014)
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