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Extracte de la Resolució d’1 de juliol de 2021, del vice-
rector d’Internacionalització i Cooperació de la Universi-
tat de València, per la qual es convoquen les beques Luisa 
Cardona per al curs 2021-2022 de matricula d’estudis ofi-
cials de màster de la Universitat de València per a estu-
diants i estudiantes procedents de països en desenvolupa-
ment. [2021/7845]

Extracto de la Resolución de 1 de julio de 2021, del vice-
rrector de Internacionalització i Cooperació de la Univer-
sitat de València, por la que se convocan las becas Luisa 
Cardona para el curso 2021-2022 de matrícula de estu-
dios oficiales de máster de la Universitat de València para 
estudiantes procedentes de países en desarrollo. [2021/7845]

BDNS (identif.): 575431.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):

Primero. Personas beneficiarias
Estudiantes procedentes de los países prioritarios de cooperación 

(relacionados en la convocatoria) que realicen estudios de máster de la 
Universitat de València.

Segundo. Objeto
Las becas Luisa Cardona tienen por objeto la formación en progra-

mas de máster oficial de la Universitat de València para la consecución 
de un título de máster oficial cubriendo las tasas de matrícula.

Tercero. Bases reguladoras
Convocatoria de Becas Luisa Cardona de matrícula para cursar estu-

dios universitarios oficiales de máster de la Universitat de València en el 
curso 2021-2022 para estudiantes procedentes de países en desarrollo, 
publicada en: http://www.uv.es/coop

Cuarto. Cuantía
El importe máximo de las becas a conceder asciende a 134.151 

euros, se subvenciona las tasas de matrícula de los masters oficiales 
con el límite fijado dentro del crédito disponible.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
La beca se solicita mediante el formulario telemático de la sede 

electrónica de la Universitat de València, el plazo de presentación de 
las solicitudes es del 1 al 30 de septiembre de 2021.

Sexto. Otros datos
Los solicitantes deben estar matriculados en el máster, siguiendo las 

indicaciones de la convocatoria.

València, 2 de julio de 2021.– La rectora, p. d. (DOGV 18.01.2021), el 
vicerrector de Internacionalització i Cooperació: Carlos Padilla Carmona.

BDNS (identif.): 575431.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar 
en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):

Primer. Persones beneficiàries
Estudiants procedents dels països prioritaris de cooperació (relacio-

nats en la convocatòria) que realitzen estudis de màster de la Universitat 
de València.

Segon. Objecte
Les beques Luisa Cardona tenen per objecte la formació en progra-

mes de màster oficial de la Universitat de València per a la consecució 
d’un títol de màster oficial cobrint les taxes de matrícula.

Tercer. Bases reguladores
Convocatòria de Beques Luisa Cardona de matricula per a cursar 

estudis universitaris oficials de màster de la Universitat de València en 
el curs 2021-2022 per a estudiants procedents de països en desenvolu-
pament, publicada en: http://www.uv.es/coop

Quarta. Quantia
L’import màxim de les beques a concedir ascendeix a 134.151 

euros, se subvenciona les taxes de matrícula dels masters oficials amb 
el límit fixat dins del crèdit disponible.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
La beca se sol·licita mitjançant el formulari telemàtic de la seu elec-

trònica de la Universitat de València, el termini de presentació de les 
sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2021.

Sisé. Altres dades
Els sol·licitants han d’estar matriculats en el màster, seguint les 

indicacions de la convocatòria.

València, 2 de juliol de 2021.– La rectora, p. d. (DOGV 18.01.2021), 
el vicerector d’Internacionalització i Cooperació: Carlos Padilla Carmona.
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