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CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’UNES 
PRÀCTIQUES BECADES EN  LA CÀTEDRA DE 
RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT 
 
CURS 2019-2020 
 

RESOLUCIÓ AMB L’ASSIGNACIÓ  DE LES 
PRÀCTIQUES   

 

Una vegada expirat  el període d’al·legacions, la 
Comissió resol assignar les pràctiques a  

 
- Carmen Corpus Maestre 

 

L'assignació d'aquestes pràctiques queda 
condicionada a que l'alumna comunique a la 
Comissió la seua matrícula en la titulació oficial 
de Publicitat i Relacions Públiques en la 
Universitat d'Alacant, per al curs 2019-2020. 
 
 
A partir del dia següent de la publicació 
d'aquesta resolució a la pàgina web de la 
convocatòria, la persona seleccionada tindrà 
una termini de 5 dies hàbils per acceptar les 
pràctiques i presentar en la Unitat de Pràctiques 
del Servei d'Alumnat la documentació que se li 
requerirà a través del correu electrònic de la UA.  
 

CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS 
PRÁCTICAS BECADAS EN  LA CÁTEDRA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 
 
CURSO 2019-2020 
 

RESOLUCIÓN CON LA ASIGNACIÓN  DE LAS 
PRÁCTICAS  

 

Una vez transcurrido el período de alegaciones, 
la Comisión resuelve asignar las prácticas a  

 
- Carmen Corpus Maestre 

 

La asignación de dichas prácticas queda 
condicionada a que la alumna comunique a la 
Comisión su matrícula en la titulación oficial de 
Publicidad y Relaciones Públicas en la 
Universidad de Alicante, para el curso 2019-
2020. 
 
A partir del día siguiente de la publicación de 
esta resolución en la página web de la 
convocatoria, la persona seleccionada tendrá un 
plazo de 5 días hábiles para aceptar las prácticas 
y presentar en la Unidad de Prácticas del Servicio 
de Alumnado la documentación que se le 
requerirá a través del correo electrónico de la 
UA. 
 
 

 
Alacant, 30 de setembre de 2019 
 
La secretaria 
Alicia Bascuñana Bas 
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