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Resolució de 13 de setembre de 2019 (1a resolució), per la qual s’adjudiquen les places i els ajuts econòmics
procedents de fons comunitaris als estudiants de nivell doctorat del curs 2019/20 en el marc del Programa
Erasmus+ KA103, modalitat estudis.

Un cop finalitzat el primer procés de selecció establert a la convocatòria Erasmus+
KA103 per a la mobilitat d’estudiants de doctorat a països del programa durant el curs acadèmic
2019/2020.
RESOLC:
Primer.
Adjudicar provisionalment les places i els ajuts econòmics dels fons procedents de la Comissió Europea
als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que es relacionen a l’annex adjunt a aquesta
resolució d’acord amb els criteris de selecció establerts a la convocatòria aprovada per la Comissió de
Relacions Internacionals i de Política Lingüística de 16 de maig de 2019. Així mateix s’inclou el llistat de
sol·licituds excloses amb els motius corresponents.
Segon. L’adjudicació definitiva dels ajuts queda supeditada a l’admissió definitiva per part de la destinació
a on es realitzarà l’estada, a la presentació de tota la documentació requerida i a la signatura dels
corresponents acords bilaterals entre la UAB i la institució de destinació, si escau.
Tercer. Els doctorands hauran de confirmar si accepten o no la plaça fins el 20 de setembre de 2019,
ambdós inclosos. Després d’aquesta data, les possibles renúncies s’hauran de formalitzar per escrit a
l’Escola de Doctorat.
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Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats de contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de
la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar
potestativament recurs de reposició davant la rectora d’aquesta universitat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

PUNTUACIÓ
NOM DE LA INSTITUCIÓ DE
CRITERIS DE
DESTINACIÓ
PRIORITZACIÓ

NIA

PROGRAMA DE
DOCTORAT

PAÍS

GRUP PAÍS

IMPORT
MENSUAL

PERÍODE
D'ESTADA

MESOS

IMPORT BECA
MÀXIM*

1203231

Química

13

Aston University. UK BIRMING01

United
Kingdom

1

300

1.10.1931.12.20

3

900

Condicionat a què UK segueixi formant part del programa
Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar
cobertura a les mobilitats a UK

1415790

Comunicació Estratègica,
Publicitat i Relacions Públiques

13

Universiteit Van Amsterdam. NL
AMSTERD01

The
Netherlands

2

250 €

1.10.19-30.4.20

7

1750

Condicionat a la signatura de conveni interinstitucional entre
les dues universitats

1469361

Enginyeria Electrònica i de
Telecomunicació

5

Istanbul Technical University. TR
ISTANBU04

Turkey

3

200 €

1.10.19-31.5.20

8

1600

Condicionat a la signatura de conveni interinstitucional entre
les dues universitats

1321063

Ciencia Cognitiva i Llenguatge

9

Cambridge University. UK
CAMBRRID01

United
Kingdom

1

300 €

1.1.20-31.3.20

3

900

Condicionat a què UK segueixi formant part del programa
Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar
cobertura a les mobilitats a UK

OBSERVACIONS

NIA

Motiu de l'exclusió

1248698

No s'aporta documentació justificativa ni carta d'acceptació

1536351

No s'aporta documentació justificativa ni carta d'acceptació

