REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DELS CURSOS PROPOSATS PER ALS CURSOS D’ESTIU
DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT RAFAEL ALTAMIRA 2020. SELECCIÓ D’OCTUBRE DE 2019
En Sant Vicent del Raspeig, a les 09:30 hores del dia 4 d’octubre de 2019, es constitueix la
comissió integrada per les següents persones:





Sr. Carles Cortés Orts, vicerector de Cultura, Esports i Llengües, que actua com a
president.
Sra. Avelina García García, directora del Secretariat d’Estudis, per delegació del Sr.
Enrique Herrero Rodríguez, vicerector d’Estudis i Formació.
Sra. Eva Valero Juan, directora del Secretariat de les Seus Universitàries.
Sr. Hèctor Rubio i Marín, coordinador tècnic de les Seus Universitàries i Cursos d’Estiu,
que actua com a secretari.

Acords
1. Després de la revisió de la documentació de propostes de cursos presentades en termini i
forma per a la seua celebració en els diferents campus i seus universitàries de la Universitat
d’Alacant, es resol la selecció dels cursos que major puntuació han obtingut (Annex 1).
2. En breu ens posarem en contacte per correu electrònic amb les persones responsables de
les propostes seleccionades per a comunicar-los la documentació que hauran de lliurar abans
del proper dia 1 de novembre de 2019.
3. En qualsevol cas, l’efectiva impartició del curs estarà condicionada al fet que es matricule el
nombre mínim d’alumnes, a les disponibilitats pressupostàries, la viabilitat económica i
d’infraestructura. Sense que la selecció prèvia atribuïsca cap tipus de dret o d’expectativa.
4. Les propostes formatives provinents de convenis específics aprovats a tal fi amb altres
institucions, així com les dissenyades per a ser celebrades en la resta de seus universitàries
seran publicades en properes dates una vegada siguen avaluades per les comissions
corresponents.
A les 10:00 hores del dia assenyalat , el president alça la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Signat. Hèctor Rubio i Marín

