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Resolució de 3 de juny de 2021 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació 

per al Desenvolupament de la Universitat d'Alacant, per la qual es resol la Convocatòria 

de Premis a Tesis Doctorals de la Càtedra Pau i Justícia en el marc de la promoció de 

l'ODS n. º16 Pau, Justícia i Institucions Sòlides. 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament de la 

Universitat d'Alacant, a proposta de la Comissió d'Avaluació amb competència per a valorar les 

sol·licituds presentades i establir l'ordre de prelació d'aquestes, així com en aplicació dels criteris 

d'avaluació establits en l'article 5 de les bases de la convocatòria (BOUA de 20 d'octubre de 

2020), 

 

RESOL, 

a) Atorgar els premis a les següents doctores: 

Cognoms i nom Document d'identitat Import 

Guilabert Vidal, María Remedios ***8881** 1.000 € 

Ramos Calvo, María Dolores ***5629** 1.000 € 

Jiménez Valiente, María Dolores ***9808** 1.000 € 

 

b) Publicar les puntuacions de les candidates que han participat en la convocatòria de referència 

en l'annex I. 

 

 

Contra la present Resolució, podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la 

Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua publicació. El recurs 

podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte o davant la rectora de la UA com a òrgan 

competent per a resoldre’l. 

 

 

 

Rosa María Martínez Espinosa 
Vicerectora de Relacions Internacionals 
i Cooperació per al Desenvolupament 
Universitat d'Alacant   
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ANEXO I 

COGNOMS I NOM TÍTOL TESI DOCTORAL CALIFICACIÓ 

Qualitat científica i 
tècnica de la 

investigació 30% 
(Art.5.2.a) 

Oportunitat i 
innovació de la 

investigació 30% 
(Art.5.2.b) 

Impacte positiu 
(potencial teòric o 

real) per a la 
implantació de 
l'ODS 16. 40% 

(Art.5.2.c) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Guilabert Vidal, María Remedios Acoso escolar y ciberacoso: tutela civil y penal 
Excel·lent Cum 

Laude 
30 30 30 90 

Ramos Calvo, María Dolores Régimen jurídico de la mediación concursal en el Derecho Español 
Excel·lent Cum 

Laude 
30 30 30 90 

Jiménez Valiente, María Dolores 
La escuela pictórica de Tetuán: historia, desarrollo e impronta del 
arte marroquí contemporáneo 

Excel·lent Cum 
Laude. Esment 
Internacional 

30 30 5 65 

Ramírez Cruz, Yanira Mesalina 

Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un 
plan de mejora continua en la asignatura de administración II de la 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de el 
Salvador 

Excel·lent Cum 
Laude 

 
20 20 20 60 

García Sempere, Ana 
La transición urbana hacia la soberanía alimentaria: un marco 
teórico-conceptual y metodológico para su análisis. Estudio de caso 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México) 

Sobresaliente 
Cum Laude 

Esment 
Internacional 

20 20 10 50 

 


