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CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT, EN RÈGIM BECADES AL SERVEI DE 
LLENGÜES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA 
REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES  
 
CURS 2020-2021 
 
  
PRÒRROGA DE LES PRÀCTIQUES  
 

Segons s'estableix en la base Primera, punt 2, 
paràgraf 4t de la convocatòria publicada en el 
BOUA de 14 de setembre, en relació a la 
duració de les pràctiques i la seua possible 
pròrroga, les parts, per mutu acord i dins de la 
normativa de Pràctiques Externes de la 
Universitat d'Alacant, acorden:  
 
 

Ampliar la duració de les pràctiques de la 
present convocatòria fins al 31 de maig de 
2021, inclusivament.  

 
La dotació global de la convocatòria, incloent la 
citada pròrroga, ascendeix a un total de 3.850 
euros i es troba consignada en el pressupost del 
Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, 
en l'orgànica 51804B0001. 

 

CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA LA REALIZACIÓN DE UNAS 
PRÁCTICAS BECADAS EN EL SERVICIO DE 
LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

CURSO 2020-2021 

 

PRÓRROGA DE LAS PRÁCTICAS  
 

Según se establece en la base Primera, punto 2, 
párrafo 4º de la convocatoria publicada en el 
BOUA de 14 de septiembre, en relación a la 
duración de las prácticas y su posible prórroga, 
las partes, por mutuo acuerdo y dentro de la 
normativa de Prácticas Externas de la 
Universidad de Alicante, acuerdan: 

 
Ampliar la duración de las prácticas de la 
presente convocatoria hasta el 31 de mayo de 
2021, inclusive. 

 
La dotación global de la convocatoria, 
incluyendo la citada prórroga, asciende a un 
total de 3.850 euros y se encuentra consignada 
en el presupuesto del Servicio de Lenguas de la 
Universidad de Alicante, en la orgánica 
51804B0001. 
 
 

 
 
Alacant, 11 de febrer de 2021 
 
La secretària  
Alicia Bascuñana Bas 
 




