CONTRACTES PREDOCTORALS DE LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS: CONVOCATÒRIA CURS
ACADÈMIC 2017-18
En execució de l’estimació de les reclamacions presentades els dies 15 i 18 de
novembre (registres 17602 i 17710 respectivament) corresponents als DNIs
43224407R i 78217810P, contra els motius d’exclusions de les seves candidatures
dels Contractes Predoctorals de la Universitat de les Illes Balears, es fa pública la
relació definitiva de candidats, suplents i exclosos.
Relació DEFINITIVA de candidats proposats. Document d’identificació i
puntuació
1.- 43186229A (87,36)
2.- 43192604F (84,49)
3.- 43191881C (83,74)
Relació DEFINITIVA de candidats suplents proposats
1.- 41574617R (82,61)
2.- 78219960L (79,53)
3.- 43191448R (78,13)
Relació DEFINITIVA de candidats exclosos
Criteri: No complir amb el criteri 2.6.b. La nota mitjana mínima per a cada nivell de
titulació i branca de coneixement.
M019069
44368712X
Y4538890S
41520628Q

29216254K
43189869D
1104497811
AAB109168

79366826J
79071260C
73110335M
P03488956

32800224Q
43119500C
43172680R
43214796G

Criteri: 5.2.4. Currículum acadèmic segons el model normalitzat CVN. No se admetrà
a tràmit altre tipus de format del currículum
RL3508009
X7034558P

41588935J
0801633504

52412693V

Criteri: 3. No tenir la preadmissió al programa de doctorat
48016525T
43195711D

43198376Y
43223886D

52014388A
43467005H

1

Criteri: 2.6. No tenir accés als estudis de doctorat
R37334990
52412693V
Criteri: 2.4. Estar matriculat (o en disposició de matricular-se) en un programa
oficial de doctorat a la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la normativa
vigent.
X7034558P
43190889V

52412693V
43119500C

Criteri: 2.1. No haver estat matriculat en estudis de doctorat en cursos anteriors al
2015-2016.
47173393W
43171368T
Criteri: 2.3.c. Haver cursat com a mínim 60 crèdits dels estudis de màster amb
posterioritat a l'1 de gener de 2014.
41588935J
E36889876
Criteri: 5.3.2…com també els crèdits totals de la titulació i els crèdits superats,
especificant clarament la nota mitjana de cada estudi.
43187013M

La qual cosa, complint l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, us notifico, amb l’advertència
que contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs d’alçada davant el Rector
d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles
112.1, 121 i 122 de la Llei esmentada.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades recollides a la vostra sol · licitud seran incloses en el fitxer Estudiants de postgrau gestionat per la UIB,
la finalitat del qual és la gestió administrativa i acadèmica dels estudiants que cursen estudis de postgrau a la Universitat dels
Illes Balears. Les dades sol · licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat, per tant, el fet de no obtenir-les
impedeix aconseguir-la.
La UIB és el responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
de les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a
l'atenció del responsable de seguretat, ctra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB
es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer.

Palma, 24 de novembre de 2017
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