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Resolució de 22 de novembre de 2021 (1a resolució), per la qual s’adjudiquen les places i els ajuts
econòmics procedents de fons comunitaris als estudiants de nivell doctorat del curs 2021/22 en
el marc del Programa Erasmus+ KA131, modalitat estudis.

Un cop finalitzat el darrer procés de selecció establert a la convocatòria Erasmus+ KA131 per a la
mobilitat d’estudiants de doctorat a països del programa durant el curs acadèmic 2021/22.

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 22 d’octubre de
2021. 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 26 de novembre de
2021. Després d’aquesta data, les possibles renúncies s’hauran de formalitzar per escrit a l’Escola
de Doctorat.
El Rector
Per autorització,
Mario Martínez Muñoz
Vicerector de Relacions Internacionals Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), 22 de novembre de 2021
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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 el rector 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.

Sol·licituds amb plaça adjudicada - curs 2021-22

NIA

PROGRAMA DE DOCTORAT

1302865

Programa de Doctorat en Educació

1508451

Programa de Doctorat en Creació i Gestió
dEmpreses IDEM,
Doctorate in Entrepreneurship and Management

PUNTUACIÓ
NOM DE LA INSTITUCIÓ
CRITERIS DE
DE DESTINACIÓ
PRIORITZACI

13

13

Universität Jyväskylä

PAÍS

Finlandia

University of Portsmouth Regne Unit

GRUP PAÍS

1

1

IMPORT
MENSUAL

310 €

Març-Juny

310 €

OctubreAbril

La realització de les estades queda condicionada a les restriccions de mobilitat degudes l’emergencia sanitària ocasionada pel COVID-19.

Sol·licituds excloses
NIU

1558457

Motiu de l'exclusió

No hi ha carta d'acceptació, el LA que presenta no
està signat. Tampoc presenta pla de treball signat
pel director i coordinador

PERÍODE
D'ESTADA

MESOS

4

5

IMPORT
BECA
MÀXIM*

OBSERVACIONS

1.240 €

Condicionat a:
1) la signatura de conveni
interinstitucional entre les dues
universitats

1.550 €

Condicionat a:
1) la signatura de conveni
interinstitucional entre les dues
universitats

