
3. PROGRAMA INTERNACIONALITZACIÓ UA: 
 

CONVOCATÒRIA AJUDES ANY 2003-11-17 
PROGRAMES PROPIS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UA... 30.000.-

�
 

  
1. Objecte de les ajudes 

Aquesta convocatòria té per objecte atorgar ajudes per a les actuacions previstes en el punt 2 que 
es realitzen al llarg d’aquest any 2003. 

 
2. Finalitat 

Potenciar l’estratègia d’internacionalització de la Universitat d’Alacant mitjançant l’intercanvi 
acadèmic amb universitats estrangeres (en acords vinculats al desenvolupament docent i creació 
de xarxes). 

 
3. Termini de presentació de sol· licituds 

El termini de presentació de sol· licituds serà des del dia 27 de gener de 2003, data de la 
publicació en la WWW d’aquesta convocatòria fins al 21 de febrer de 2003 (ambdós 
inclusivament). 

 
4. Sol· licitants 

Podran presentar sol· licituds tots aquells Departaments, Centres o Organismes depenents de la 
Universitat d’Alacant. 

5. Sol· licituds 

Las sol· licituds hauran de presentar-se acompanyades dels següents documents: 

1. Projecte explicatiu de l’activitat a desenvolupar i que inexcusablement ha de contenir:  
a. Nom del responsable, i del departament, centre o organisme interessat a sol· licitar 

l’ajuda.  
b. Calendari aproximat de realització de l’activitat.  
c. Pressupost detallat de les despeses, especificant-hi aquells per als quals sol· licita 

ajuda. 
d. Previsió d’ingressos a exclusió de l’ajuda que se sol· licita, i declaració d’altres 

ajudes rebudes i/o sol· licitades per al mateix projecte.  
2. Per a cada projecte només es podrà presentar una sol· licitud d’ajuda. 
3. Els projectes  la durada dels quals siga superior a un any, podran tornar a sol· licitar 

l’ajuda en següents convocatòries. 
4. L’imprès de sol· licitud haurà de ser emplenat totalment, altrament podrà ser 

automàticament exclòs. 
5. La presentació de sol· licituds es farà en la secretaria administrativa del Secretariat de 

Cooperació i Relacions Internacionals situat en l’Edifici Torre de Control, primera planta. 

6. Normes 
 
En el termini d’un mes des de la finalització de l’activitat subvencionada, els beneficiaris estaran 
obligats a presentar en el Vicerectorat de Coordinació i Comunicació els següents documents: 

1. Justificació documental suficient de l’aplicació de l’ajuda a la finalitat per a la qual ha estat 
concedida. Les quantitats no justificades hauran de reintegrar-se al Vicerectorat de 
Coordinació i Comunicació de la Universitat d’Alacant.  



concedida. Les quantitats no justificades hauran de reintegrar-se al Vicerectorat de 
Coordinació i Comunicació de la Universitat d’Alacant.  

2. Informe-memòria de l’activitat realitzada, acompanyat de documentació acreditativa de la 
realització de la mateixa. 

3. S’exigirà l’ús de la identitat corporativa de la Universitat atenent a la normativa vigent.  
4. Aquesta ajuda és incompatible amb les concedides per altres vicerectorats d’aquesta 

Universitat. 
5. Per a les ajudes sol· licitades per a seguiment de convenis, aquestes hauran 

d’acompanyar el Conveni de Referència. 

7. Criteris 
 
Se valoraran positivament el nombre de persones i institucions implicades, així com que el 
projecte tinga continuïtat al llarg del temps.  
 
8. Quantia i naturalesa de les ajudes 

1. La quantia de les ajudes es determinarà per la Comissió Avaluadora, atenent a l’interès 
del projecte per a la Universitat d’Alacant i valorant el finançament addicional que s’aporte 
en la documentació.  

2. Les ajudes concedides seran objecte d’un únic deslliurament i incorporades al pressupost 
del centre departament o organisme al qual es trobe adscrit el responsable del projecte.  

9. Acceptació i seguiment 

1. En aquells casos en els quals s’estime convenient, el Vicerectorat de Coordinació i 
Comunicació podrà recaptar la presentació de la informació complementària que 
considere oportuna o delegar en una o diverses persones les accions necessàries a 
l’efecte del seguiment de les ajudes concedides. 

2. De les decisions que es deriven d’aquest seguiment es mantindrà informats als 
responsables dels projectes corresponents.  

3. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases, raó per la qual 
els beneficiaris de les ajudes quedaran obligats al seu compliment. En cas contrari, es 
podrà exigir la devolució total o parcial de l’ajuda.  

10. Avaluació i resolució 

1. La Comissió d’Avaluació per a la concessió d’aquestes ajudes estarà formada pel 
vicerector de Coordinació i Comunicació, Roque Moreno, el vicerector d’Estudis i 
Innovació Educativa, Guillem Bernabeu, el director del Secretariat de Relacions 
Institucionals i Comunicació, Francisco Franco, i el director del Secretariat de Relacions 
Internacionals, Alfredo Masó.  

2. La data prevista per a la resolució de les sol· licituds presentades serà el 11 de març de 
2003.  

RESOLUCIÓ D’ AJUDES CONCEDIDES A PROGRAMES PROPIS 
D’INTERNACIONALITZACIÓ. ANY 2003. 
  

NOM DE L’ESDEVENIMENT IMPORT CONCEDIT 

Red de investigación interuniversitaria en proteómatica y genómica 
funcional 

 2.500.-�  

Impartir Curso Teórico práctico avanzado de Resonancia magnética 
nuclear en U.N. del sur Argentina 

 1.200.-�  

Potenciar la estrategia de internacionalización de la UA: Intercambio 
académico en materia de desarrollo local 

 5.000.-�  

Intercambio académico con Universitates extranjeras 1.600.-�  

Colaboración internacional para el desarrollo docente y la investigación 
sobre la diversidad 

 2.400.-�  



Colaboración internacional para el desarrollo docente y la investigación 
sobre la diversidad 

 2.400.-�  

Globalisation and business in latin america 1950-00 2.400.-�  
Red temática europea para la educación  inmobiliaria 3.000.-�  
Asistencia personal y alumnado al Congreso EIPIN 2.626.-�  
Intercambio docente entre la UA. Y la Universitat de la Patagonia 2.700.-�  
I Jornadas Cultura Española 4.000.-�  
Participación UA en educación internacional NAFSA. 2.574.-�  
 
Vicerectorat de Coordinació i Comunicació 
  13-maig-2003 

 


