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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de juliol de 
2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 
i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promo-
ció de l’excel·lència acadèmica destinades als que hagen 
conclòs, durant el curs 2015-2016, estudis d’educació 
universitària en les universitats públiques de la Comuni-
tat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat 
pública adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyances Artís-
tiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2017/7162]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de julio 
de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan becas para 
la promoción de la excelencia académica destinadas a 
quienes hayan concluido, durante el curso 2015-2016, 
estudios de educación universitaria en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superio-
res en centros de titularidad pública adscritos al Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valen-
ciana (ISEACV). [2017/7162]

Advertit error en la publicació de la disposició esmentada (DOGV 
8085, 17.07.2017), es realitza la correcció següent:

En l’apartat seté, punt 3, on diu:
«3. La universitat o, si és el cas, l’ISEACV, notificarà als alumnes 

amb la màxima puntuació de cada titulació la seua condició d’aspirant 
a la beca per a la realització del curs de formació o, si és el cas, màster, 
afí als seus estudis, als efectes que les persones interessades comuni-
quen expressament el curs de formació o màster i el centre en què s’han 
matriculat o tinguen previst matricular-se en el curs acadèmic 2015-
2016, o si és el cas, la renúncia a la realització d’aquest»;

Ha de dir:
«3. La universitat o, si és el cas, l’ISEACV, notificarà als alumnes 

amb la màxima puntuació de cada titulació la seua condició d’aspirant 
a la beca per a la realització del curs de formació o, si és el cas, màster, 
afí als seus estudis, als efectes que les persones interessades comuni-
quen expressament el curs de formació o màster i el centre en què s’han 
matriculat en el curs 2016-2017 o tinguen previst matricular-se en el 
curs 2017-2018, o si és el cas, la renúncia a la realització d’aquest».

València, 27 de juliol de 2017.‒ El conseller d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

Advertido error en la publicación de la disposición mencionada 
(DOGV 8085, 17.07.2017), se realiza la corrección siguiente:

En el apartado séptimo, punto 3, donde dice:
«3. La universidad o, en su caso, el ISEACV, notificará a los alum-

nos con la máxima puntuación de cada titulación su condición de aspi-
rante a la beca para la realización del curso de formación o, en su caso, 
máster, afín a sus estudios, a los efectos de que las personas interesadas 
comuniquen expresamente el curso de formación o máster y el centro 
en el que se han matriculado o tengan previsto matricularse en el curso 
académico 2015-2016, o en su caso, la renuncia a la realización del 
mismo»;

Debe decir:
«3. La universidad o, en su caso, el ISEACV, notificará a los alum-

nos con la máxima puntuación de cada titulación su condición de aspi-
rante a la beca para la realización del curso de formación o, en su caso, 
máster, afín a sus estudios, a los efectos de que las personas interesadas 
comuniquen expresamente el curso de formación o máster y el centro 
en el que se han matriculado en el curso 2016-2017 o tengan previsto 
matricularse en el curso 2017-2018, o en su caso, la renuncia a la rea-
lización del mismo».

València, 27 de julio de 2017.‒ El conseller de Educación, Investi-
gación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez.
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