DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, ESTUDIOS SUPERIORES Y CIENCIA
ANNEX I / ANEXO I
Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

ACIF/2014/067

ALBERT GASCÓ, HÈCTOR

239

ACIF/2014/138

ALBERT GÓMEZ, PILAR

9

ACIF/2014/222

ALVAR BELTRÁN, CARMEN

9

ACIF/2014/168

ANDRÉS SEGOVIA, BELÉN

9

ACIF/2014/243

AVILA AVILA, GIUSEPPE

13 14

ACIF/2014/107

BARBERÁ MATÍAS, BÁRBARA

11

ACIF/2014/167

BARRIOS MARTÍ, JAVIER

123679

ACIF/2014/022

BEJARANO RAMOS, ANA

123679

ACIF/2014/079

BELDA GALBIS, AINA CRISTINA

11

ACIF/2014/369

BELDA REVERT, ANDRÉS

12

ACIF/2014/227

BOADA ACOSTA, YADIRA FERNANDA

13

ACIF/2014/330

CANALES ZARAGOZA, LEA

29

ACIF/2014/252

CANTERO CAMACHO, ÁNGEL

9

ACIF/2014/276

CARBÓ SOLERA, LARA

1 2 3 5 6 7 9 12

ACIF/2014/015

CASTERA MOLADA, PAU

9

ACIF/2014/236

CERVERÓ DOMÈNECH, ANTONIO

9

ACIF/2014/071

DEL ÁGUILA CARRASCO, ANTONIO JESÚS

2 3 9 11

ACIF/2014/134

DEUTSCH , CHRISTINE

13

ACIF/2014/232

DÍAZ PARRA, ANTONIO

11

ACIF/2014/102

DOMÈNECH ROSELL, FRANCESC

3

ACIF/2014/333

DOMLOJE , KINANE

9

Avda. Campanar, 32
46015 - Valencia

Observacions / Observaciones

- El certificat d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació ha de ser el
document original i no una còpia / El certificado de admisión en un programa

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap
del llocs assenyalats en la convocatòria (base 2.2 de l'annex I) / Solicitud

- Ha d'aportar original o còpia confrontada del certificat acadèmic oficial de la diplomatura o de
l'enginyeria tècnica amb els crèdits superats i la nota mitjana

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de
la Universitat Politècnica de València seran els emesos pel Servei de

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2014/277

DORADO VIDE, ADRIÁN

1 2 3 6 7 9 12

- Ha d'aportar un escrit de conformitat del director/a de la tesi doctoral a la sol·licitud presentada /
Debe aportar un escrito de conformidad del director/a de la tesis doctoral

ACIF/2014/196

DUKOVIC DUKOVIC, ANA

13

ACIF/2014/131

ESCRIVÁ LLORENS, LAURA

9

ACIF/2014/194

FERRER AVARGUES, ROSARIO

137

ACIF/2014/013

FIORE FIORE, CHRISTIAN

14

ACIF/2014/139

FREILE ARANDA, MARÍA DOLORES

9

ACIF/2014/229

FUENTE HERRAIZ, DAVID

36

ACIF/2014/160

FUSTER GARCÍA, CARLOS

14

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

ACIF/2014/278

GARCÍA AGUILAR, JAIME

1 6 7 12

- Ha d'aportar un escrit de conformitat del director/a de la tesi doctoral a la sol·licitud presentada /
Debe aportar un escrito de conformidad del director/a de la tesis doctoral

ACIF/2014/191

GARCÍA AVILÉS, ÁLVARO

9

ACIF/2014/135

GARCÍA GALLART, MARÍA

9

ACIF/2014/250

GARCÍA GARCÍA, ALICIA

9

ACIF/2014/031

GARCÍA MORANT, ALEJANDRO

9

ACIF/2014/064

GIMÉNEZ PÉREZ, ANA

9

ACIF/2014/039

GINER DE GRACIA, AIDA

9

ACIF/2014/217

GÓMEZ LANZAS, GEMMA A.

29

ACIF/2014/315

GRANADOS ROMERO, SONIA MARÍA

9

ACIF/2014/340

GRAU ATIENZA, AIDA

9

ACIF/2014/099

GUAL LLORENS, CLARA DEL CARMEN

14

ACIF/2014/032

GUTIÉRREZ MORENO, DAVID

9

ACIF/2014/341

HENALES SALAMANCA, JORDI

14

ACIF/2014/054

HERNANSAIZ BALLESTEROS, ROSA DIVINA

1 7 11

ACIF/2014/119

HERRERA MUÑOZ, LIDIA

11

- El certificat vàlid d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la
Universitat d'Alacant serà l'emés per la Secretaria del Centre d'Estudis

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de
la Universitat Politècnica de València seran els emesos pel Servei de

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2014/202

JAÉN RUIZ, ALBERTO

29

ACIF/2014/322

JARQUE BOU, NÉSTOR

9

ACIF/2014/344

LLORET PÉREZ, MARÍA DOLORES

9

ACIF/2014/114

LÓPEZ CAÑADA, ELENA

2 3 9 11

ACIF/2014/120

LÓPEZ GARCÍA, JESÚS

9 14

ACIF/2014/370

LÓPEZ ORTEGA, ANA ISABEL

12

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap
del llocs assenyalats en la convocatòria (base 2.2 de l'annex I) / Solicitud

ACIF/2014/199

LORENZO ORTS, LAURA

17

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de
la Universitat Politècnica de València seran els emesos pel Servei de

ACIF/2014/040

MADRIGAL VERDÚ, PILAR

17

- El certificat vàlid d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx serà l'emés per la Secretaria de la

ACIF/2014/225

MAÑES LÁZARO, VERÓNICA

17

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de
la Universitat Politècnica de València seran els emesos pel Servei de

ACIF/2014/345

MARCO JUAN, ESTER

9

ACIF/2014/141

MARCOS SEGOVIA, CARLOS RAFAEL

1 3 7 11

ACIF/2014/108

MARÍN GARCÍA, ANTONIO

9

ACIF/2014/034

MARTÍNEZ LLORÉNS, LUZ MARÍA

9

ACIF/2014/374

MARTÍNEZ LÓPEZ, PORFIRIO

9

ACIF/2014/098

MERITA BLAT, LUIS

8

ACIF/2014/117

MICÓ CEBRIÁN, PAULA

1 2 3 7 9 11

ACIF/2014/319

MIRALLES ARMENTEROS, SANDRA

9

ACIF/2014/081

MOMPEÓN CAMPOS, ANA

2 3 9 11

ACIF/2014/348

MONCHO GASCÓN, VICENTA FELISA

9

ACIF/2014/269

MONTALBÁN LORO, RAQUEL

9

ACIF/2014/349

MUÑOZ FERRERA , JOSÉ MANUEL

9

ACIF/2014/024

PALACIO NAVARRO, JOAQUIM

29

ACIF/2014/051

PALAZÓN BRU, ANTONIO

123679

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

- El certificat acadèmic de la titulació de màster haurà de ser un document original o bé una
còpia confrontada / El certificado académico de la titulación de máster deberá ser

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2014/175

PEÑARROYA PECHOBIERTO, BLAI

9

ACIF/2014/216

PITARCH MOCHOLÍ, MIGUEL

12379

ACIF/2014/073

PODADERA SOLÓRZANO, ENCARNACIÓN

9

ACIF/2014/224

PONCE GREGORIO, PEDRO

11

ACIF/2014/185

PUNTERO GÓMEZ, ESTHER

29

ACIF/2014/241

RAMÓN ZAMORA, JOSÉ ENRIQUE

239

ACIF/2014/143

RÍOS NAVARRO, CÉSAR

29

ACIF/2014/372

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MEDINA AZAHARA

12

ACIF/2014/035

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, VÍCTOR

2 9 11

ACIF/2014/063

RUIZ BERJAGA, YESICA

9

ACIF/2014/144

RUIZ HUESO, PAULA

9

ACIF/2014/161

SALVADOR ESCRIBANO, PEDRO

12379

ACIF/2014/253

SÁNCHEZ BONET, DESIREE LARA

9

ACIF/2014/287

SÁNCHEZ CASTAÑ, ROSER

9

ACIF/2014/288

SÁNCHEZ GÓMEZ, JESÚS

11

ACIF/2014/170

SHOAIE NIA, KIAN

2 3 4 6 9 11 14

ACIF/2014/260

TALÓN ARGENTE, EMMANUELLE

9

ACIF/2014/363

TAUSTE FRANCÉS, ANA

9

ACIF/2014/247

TORRECILLA PATIÑO, ELIA

239

ACIF/2014/006

TOVAR PARRA, JENNY CAROLINA

14

ACIF/2014/367

VALERO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL

9

ACIF/2014/192

VARA VILLODRE, MARIA DOLORES

6 12

- La sol·licitud no compta amb la conformitat del representant legal de l'entitat on es demana
realitzar la tesi doctoral / La solicitud no cuenta con la conformidad del

ACIF/2014/004

VIDAL FERRANDIZ, ANTONI

3

- Ha d'aportar el càlcul de la nota mitjana ponderada en base 10 del certificat acadèmic de la
titulació estrangera del màster / Debe aportar el cálculo de la nota media

- Ha d'aportar el càlcul de la nota mitjana ponderada en base 10 del certificat acadèmic de la
titulació estrangera del màster / Debe aportar el cálculo de la nota media

- Ha d'aportar original o còpia confrontada del certificat acadèmic oficial del primer cicle amb els
crèdits superats i la nota mitjana ponderada en base 10 / Debe aportar

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap
del llocs assenyalats en la convocatòria (base 2.2 de l'annex I) / Solicitud

- Els certificats acadèmics de la titulació de grau, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic o diplomat i
de la titulació de màster hauran de ser documents originals o bé còpies

- Ha d'aportar la traducció jurada de la titulació acadèmica del seu país d'origen / Debe aportar la
traducción jurada de la titulación académica de su país de origen.

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

ACIF/2014/019

WU NG, YISHI

9

Observacions / Observaciones

Tipo de subsanación o enmienda
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Falta certificado original de estar admitido/a en un programa de doctorado en su fase de
investigación (base 6.2.d) del anexo II). Este certificado debe ser emitido por la unidad de
tercer ciclo o de doctorado de la universidad correspondiente (No son válidos los
certificados de los directores de tesis, ni los de los jefes de departamentos, ni los de los
coordinadores de programas de doctorado, etc.). Para subsanar este certificado se
utilizará el modelo de nuestra página web http://www.cefe.gva.es/poci/es/13_ACIF.htm. El
certificado acreditará el requisito establecido en la convocatoria, el cual se deberá reunir a
la finalización del plazo de presentación de solicitudes (15/10/13).
Falta original o copia cotejada del certificado emitido por la secretaria del centro del
expediente académico de la titulación de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero, ingeniero
técnico o diplomado (base 6.2.c) del anexo II). Se deberán aportar, en su caso, los
certificados de los dos ciclos, los cuales deberán certificar los créditos superados y la nota
media ponderada en base 10. No serán válidos aquellos que no tengan valides
académica.
Falta original o copia cotejada del certificado emitido por la secretaria del centro del
expediente académico de la titulación de máster o en su caso de los créditos cursados que
posibiliten el acceso al programa de doctorado en su fase de investigación (base 6.2.c) del
anexo II). El certificado deberá certificar los créditos superados y la nota media ponderada
en base 10. No serán válidos aquellos que no tengan validez académica.
Falta copia del título español de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero, ingeniero técnico
o diplomado (base 6.2.a) del anexo II). Cualquier requisito establecido en la convocatoria,
se deberá reunir a la finalización del plazo de presentación de solicitudes (15/10/13).
Falta el currículum vitae de la persona solicitante (base 6.2.b) del anexo II).
Falta memoria descriptiva del proyecto de investigación (base 6.2.e) del anexo II).
No acredita estar admitido/a en un programa de doctorado en su fase de investigación
(base 3.d) del anexo II).
Solicitud presentada fuera de plazo (base 4 del anexo I).
No acredita una nota media del expediente académico del título de grado, licenciado,
arquitecto, ingeniero, ingeniero técnico o diplomado igual o superior a 7,5 puntos (base
3.e) del anexo II).
No acredita tener la nacionalidad española, o ser nacional de un estado miembro de la
Unión Europea o ser extranjero con autorización o permiso de residencia o estancia por
estudios en España (base 3.a) del anexo II).
No acredita residencia en la Comunitat Valenciana (base 3.b) del anexo II). La residencia
se acreditará mediante certificado de empadronamiento, donde deberá figurar la fecha de
inscripción en el municipio.
La solicitud no se ajusta a la orden de convocatoria (anexos I y II).
No acredita estar en posesión de un título de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero,
ingeniero técnico o diplomado (base 3.c) del anexo II).
La fecha de finalización de los estudios de la titulación de grado, licenciado, arquitecto,
ingeniero, ingeniero técnico o diplomado es anterior al 1 de enero de 2010 (base 3.c) del
anexo II).

Tipus d´esmena
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Falta certificat original d'estar admés/a en un programa de doctorat en la seua fase
d'investigació (base 6.2.d) de l'annex II). Este certificat ha de ser emés per la unitat de tercer
cicle o de doctorat de la universitat corresponent (No són vàlids els certificats dels directors
de tesi, ni els dels caps de departament, ni els dels coordinadors de programes de doctorat,
etc.). Per esmenar este certificat s'utilitzarà el model de la nostra pàgina web
http://www.cefe.gva.es/poci/val/13_ACIF.htm. El certificat acreditarà el requisit establit en la
convocatòria, el qual s'haurà de reunir a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds (15/10/13).
Falta original o còpia confrontada del certificat emés per la secretària del centre de l'expedient
acadèmic de la titulació de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat
(base 6.2.c) de l'annex II). S'hauran d'aportar, si és el cas, els certificat dels dos cicles, els
quals hauran de certificar els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en base 10. No
seran vàlids aquells que no tinguen validesa acadèmica.
Falta original o còpia confrontada del certificat emés per la secretaria del centre de l'expedient
acadèmic de la titulació de màster o, sí és el cas, del crèdits cursats que possibiliten l'accés al
programa de doctoral en la seua fase d'investigació (base 6.2.c) de l'annex II). El certificat
haurà de certificar els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en base 10. No seran
vàlids aquells que no tinguen validesa acadèmica.
Falta còpia del títol espanyol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o
diplomat (base 6.2.a) de l'annex II). Qualsevol requisit establit en la convocatòria, s'haurà de
reunir a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (15/10/13).
Falta el currículum de la persona sol·licitant (base 6.2.b) de l'annex II).
Falta memòria descriptiva del projecte d'investigació (base 6.2.e) de l'annex II).
No acredita estar admés/a en un programa de doctorat en la seua fase d’investigació (base
3.d) de l’annex II).
Sol·licitud presentada fora de termini (base 4 de l’annex I).
No acredita una nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol de grau, llicenciat, arquitecte,
enginyer, enginyer tècnic o diplomat igual o superior a 7,5 punts (base 3.e) de l’annex II).
No acredita tenir la nacionalitat espanyola, o ser nacional d’un estat membre de la Unió
Europea o ser estranger amb autorització o permís de residència o estada per estudis a
Espanya (base 3.a) de l’annex II).
No acredita residència a la Comunitat Valenciana (base 3.b) de l’annex II). La residència
s'acreditarà mitjançant certificat d'empadronament, on caldrà que figure la data d'inscripció en
el municipi.
La sol·licitud no s’ajusta a l’ordre de convocatòria (annexos I i II).
No acredita estar en possessió d’un títol espanyol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer,
enginyer tècnic o diplomat (base 3.c) de l’annex II).
La data d'acabament dels estudis de la titulació de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer,
enginyer tècnic o diplomat és anterior a l'1 de gener de 2010 (base 3.c) de l’annex II).

