Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. Campanar, 32
46015 - València

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2013/282

AGUSTÍ LÓPEZ, ANA ISABEL

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/163

ALCUSA SÁEZ, ERICA PAULINA

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

ACIF/2013/074

ALONSO ARCO, NATALIA

11

ACIF/2013/084

ALVAREZ DANON, MARIA LOURDES

11

ACIF/2013/165

AMORÓS SALVADOR, RUBÉN

3 11

- No ha aportat el certificat acadèmic oficial del primer cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en
base 10 / No aportó el certificado académico oficial del primer ciclo con los créditos

ACIF/2013/279

ARIAS CORTINA, LLUNA

14

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap del llocs assenyalats
en la convocatòria (bases 2.2 de l'annex I i 6.1.a) de l'annex II) / Solicitud recibida

ACIF/2013/053

BATISTA DA ROCHA, MARLENE ISABEL

11

ACIF/2013/122

BERENGUER GONZÁLEZ, RAÚL

11

ACIF/2013/175

CALAP QUINTANA, PABLO

59

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UV seran els
emesos per la vicerectora de Postgrau / Los certificados válidos de admisión en un programa de

ACIF/2013/015

CAMPOS GOMEZ, ROCIO

11

-

ACIF/2013/124

CARAVACA TRIGUEROS, SARA JOSEFA

11

ACIF/2013/108

CARBÓ GAS, MARIA

459

ACIF/2013/091

CAUSANILLES LLANES, ANA

11

ACIF/2013/076

CHACÓN DÍAZ, BORJA

11

ACIF/2013/181

CHOUMAN ARCAS, RABAB

459

ACIF/2013/027

COLLADO GINER, CARMEN

10

ACIF/2013/266

CORTES BRETON ROMERO, CRISTINA

9 14

ACIF/2013/183

CRESPO SALVADOR, ÓSCAR

11

ACIF/2013/039

DE LA TORRE PAREDES, CRISTINA

4

ACIF/2013/128

DÍAZ TENA, Mª ÁNGELES

3 4 5 9 11

ACIF/2013/187

DIEZ MÉNDEZ, DAVID

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UJI seran els
emesos pel vicerector d'Investigació i Postgrau / Los certificados válidos de admisión en un

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UV seran els
emesos per la vicerectora de Postgrau / Los certificados válidos de admisión en un programa de

- 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 representante legal de la entidad donde se

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UA seran els
emesos pel secretari del Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau / Los certificados válidos de

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2013/129

DOMLOJE , KINANE

8

ACIF/2013/018

ESCAMILLA LÓPEZ, JOSÉ VICENTE

11

ACIF/2013/285

FERNÁNDEZ AMADO, GUILLERMO

14

ACIF/2013/198

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PATRICIA

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

ACIF/2013/132

FERRI AZOR, JOSÉ MIGUEL

2 3 4 5 8 9 10 11

- No ha aportat el certificat acadèmic oficial del segon cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en
base 10 / No ha aportado el certificado académico oficial del segundo ciclo con los créditos

ACIF/2013/297

FUENTE HERRAIZ, DAVID

459

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UPV seran els
emesos pel Servei de l'Alumnat / Los certificados válidos de admisión en un programa de

ACIF/2013/267

FURIO TARI, PEDRO

11

ACIF/2013/294

GARCÍA MARTÍNEZ, CLARA

3 5 9 11

ACIF/2013/139

GARCÍA PÉREZ, JOAQUIN DAVID

11

ACIF/2013/299

GARCÍA RIVERA, SANTIAGO

3 4 5 9 11

ACIF/2013/078

GARCÍA VAQUERO, MARÍA DEL PILAR

3 11

ACIF/2013/142

GONZÁLEZ ALEGRE, ALEJANDRO

2 3 4 5 8 9 10 11

ACIF/2013/097

GRANADOS ROMERO, SONIA MARIA

11

ACIF/2013/143

GRAU ATIENZA, AIDA

11

ACIF/2013/144

GUIRAO RUBIO, MARIA PILAR

11

ACIF/2013/305

HYSENI , DORONTINA

8

ACIF/2013/092

IGUAL CASTELLÓ, CRISTINA

11

ACIF/2013/286

INGRESA CAPACCIONI, SOFÍA

14

ACIF/2013/030

IVASHCHENKO -, SERGIY

11

ACIF/2013/211

JIMÉNEZ HORTELANO, SONIA

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/081

JOSEPH POLYTE, JUANA PAULETTE

8 11 13

- La sol·licitud no té registre d'entrada en l'entitat / La solicitud no tiene registro de entrada en la entidad.

ACIF/2013/292

KONSTANTINOS FAIDON, SYLVESTROS

13

- La sol·licitud té entrada en l'entitat fora de termini / La solicitud tiene entrada en la entidad fuera de plazo.

ACIF/2013/082

LIZAN MAS, JOSE LUIS

9 10

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap del llocs assenyalats
en la convocatòria (bases 2.2 de l'annex I i 6.1.a) de l'annex II) / Solicitud recibida

- No ha aportat certificats acadèmics oficials del primer i del segon cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana
ponderada en base 10 / No ha aportado certificados académicos oficiales del primer y del

- No ha aportat el certificat acadèmic oficial del primer cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en
base 10 / No ha aportado el certificado académico oficial del primer ciclo con los créditos

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UA seran els
emesos pel secretari del Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau / Los certificados válidos de

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap del llocs assenyalats
en la convocatòria (bases 2.2 de l'annex I i 6.1.a) de l'annex II) / Solicitud recibida

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2013/054

LÓPEZ CUENCA, LUIS

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/116

MADUEÑO MANRIQUE, FRANCISCO

11

ACIF/2013/270

MANZANARES GUTIERREZ, ANGEL

11

ACIF/2013/036

MAÑAS GARCIA, ALEJANDRO

10

ACIF/2013/146

MÁÑEZ CRESPO, JULIA

11

ACIF/2013/271

MARCOS SEGOVIA, CARLOS RAFAEL

4 5 6 9 14

- 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 de doctorado en su fase de

ACIF/2013/221

MARTÍ RODRIGO, ALBERTO

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/226

MAYOR SIGNES, MARINA

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/147

MENDOZA GARCÍA, MARIAN

8

ACIF/2013/011

MÍNGUEZ FORJÁN, JOSÉ MANUEL

9

ACIF/2013/302

MOLINA IZQUIERDO, NOELIA

11

ACIF/2013/063

MORALES REYES, ZEBENSUI

9

ACIF/2013/020

MORELL ESTEVE, PERE

11

ACIF/2013/288

MORENO CARRETÓN, ANDREA

14

ACIF/2013/109

MORENO DE LA FUENTE, ANA

4

ACIF/2013/134

MORIANO GUTIÉRREZ, SILVIA

2 3 4 5 8 9 10 11

ACIF/2013/110

MOTA BABILONI, ADRIÁN

459

- 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 de doctorado en su fase de

ACIF/2013/149

NOAILLES GIL, Mª AGUSTINA

3 5 9 11

- No ha aportat el certificat acadèmic oficial del primer cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en
base 10 / No ha aportado el certificado académico oficial del primer ciclo con los créditos

ACIF/2013/010

PALAZÓN BRU, ANTONIO

3 5 9 11

- No ha aportat el certificat* acadèmic oficial del primer cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana ponderada en
base 10 / No ha aportado el certificado* académico oficial del primer ciclo con los créditos

ACIF/2013/031

PAREDES SÁNCHEZ, ALEXANDRA

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/032

PELLICER FRASQUET, ELOY

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/274

PEÑARANDA CEBRIAN, ROBERTO

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/284

PÉREZ SOTO, ANTONIO JOSÉ

59

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UV seran els
emesos per la vicerectora de Postgrau / Los certificados válidos de admisión en un programa de

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UMH seran els
emesos pel secretari de la Comissió d'Estudis de Doctorat / Los certificados válidos de admisión

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap del llocs assenyalats
en la convocatòria (bases 2.2 de l'annex I i 6.1.a) de l'annex II) / Solicitud recibida

Expedient/
Expediente

Cognoms, Nom/
Apellidos, Nombre

Motius/
Motivos

Observacions / Observaciones

ACIF/2013/135

PINTO CARBÓ, MARTA ADRIANA

2 3 4 5 8 9 10 11

ACIF/2013/006

PLANELLS DEL BARRIO, CRISTINA

3 4 11

ACIF/2013/152

PREVOST -, JILLIAN MICHELLE

8

ACIF/2013/304

QUESADA ALONSO, REGINA

10 11

ACIF/2013/153

RICO SANTACRUZ, MARISA

11

ACIF/2013/113

RIPOLLÉS SANCHIS, TERESA

11

ACIF/2013/243

RIVERA ROMERO, ANDRÉS FELIPE

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

ACIF/2013/114

ROIG MARZÁ, MARÍA CRISTINA TADEA

459

- 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 de doctorado en su fase de

ACIF/2013/034

RUBIO LORENTE, LAURA

459

- Els certificats vàlids d'admissió en un programa de doctorat en la seua fase de investigació de la UPV seran els
emesos pel Servei de l'Alumnat / Los certificados válidos de admisión en un programa de

ACIF/2013/246

RUIZ VALLS, PABLO

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/103

SALES HIDALGO, CATIA

11

ACIF/2013/115

SÁNCHEZ CHIVA, DESIRE

11

ACIF/2013/056

SANCHO ANDRÉS, EMILIO

1 2 3 4 6 8 10 11

ACIF/2013/303

SANCHO MESTRE, CARLA

13

ACIF/2013/162

SANTAMARÍA MELIÁ, CRISTINA

13

ACIF/2013/254

SELLÉS SOLER, SONIA

9

ACIF/2013/067

SEMPERE ORTS, MARÍA

3 11

ACIF/2013/287

TAUSTE FRANCÉS, ANA

14

ACIF/2013/298

TERRA TERRA, ANTONELLO

8

ACIF/2013/161

TIRADO BALLESTEROS, JUAN GABRIEL

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/259

VEA BADENES, JOAN

9

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

ACIF/2013/262

VILLAGRASA GUARCH, JORGE

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

ACIF/2013/072

WOLF FARRÉ, CHRISTOPH JAKOB

8

- No ha aportat certificats* acadèmics oficials del primer i del segon cicle amb els crèdits superats i la nota mitjana
ponderada en base 10 / No ha aportado certificados* académicos oficiales del primer y del

No reuneix el requisit a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (20/09/12) / No reúne el requisito a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

- Sol·licitud rebuda telemàticament sense firma digital però que després no es presenta en cap del llocs assenyalats
en la convocatòria (bases 2.2 de l'annex I i 6.1.a) de l'annex II) / Solicitud recibida

Tipo de subsanación o enmienda

Tipus d´esmena

(1)

Falta el currículum vitae de la persona solicitante (base 6.2.b) del anexo II).

(1)

Falta el currículum de la persona sol·licitant (base 6.2.b) de l’annex II).

(2)

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 (20/09/12).

(2)

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 (20/09/12).

(3)

Falta 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.

(3)

Falta 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.

(4)

Falta 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 valides académica.

(4)

Falta 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.

(5)

Falta certificado 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 y
se presentará el documento original. El certificado acreditará el requisito establecido en la convocatoria,
el cual se deberá reunir a la finalización del plazo de presentación de solicitudes (20/09/12).

(5)

Falta certificat 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 i es presentarà el document original. 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 (20/09/12).

(6)

Falta memoria descriptiva del proyecto de investigación (base 6.2.e) del anexo II).

(6)

Falta memòria descriptiva del projecte d’investigació (base 6.2.e) de l’annex II).

(7)

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).

(7)

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).

(8)
(8)

No acredita estar en posesión de un título de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero, ingeniero técnico
o diplomado (base 3.c)) del anexo 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).

(9)

No acredita estar admés/a en un programa de doctorat en la seua fase d’investigació (base 3.d) de l’annex II).

(9)

No acredita estar admitido/a en un programa de doctorado en su fase de investigación (base 3.d) del
anexo II).

(10) 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 2009 (base 3.c) del anexo II).
(11) 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).

(10) La data de finalització dels estudis de la titulació de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o
diplomat és anterior a l'1 de gener de 2009 (base 3.c) de l’annex II).
(11) 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).
(12) 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.

(12) 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.

(13) Sol·licitud presentada fora de termini (base 6.1.a) i 6.1.b) de l’annex II).

(13) Solicitud presentada fuera de plazo (base 6.1.a) y 6.1.b) del anexo II).

(14) La sol·licitud no s’ajusta a l’ordre de convocatòria (annexos I i II).

(14) La solicitud no se ajusta a la orden de convocatoria (anexos I y II).

