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Resolució extraordinària (30 de març de 2022), per la qual s’adjudiquen les places i els
ajuts econòmics als estudiants que han sol∙licitat una estada dintre la Convocatòria de
Mobilitat Internacional UAB Estudis per a estades intensives mixtes (Blended Intensive
Programme) Projecte Erasmus+ 2021
Un cop rebudes les solꞏlicituds dels estudiants, revisats els requisits i donat que cal publicar una resolució
amb anterioritat a l’inici de les estades.
RESOLC:
Primer. Adjudicar les places de la Convocatòria de Mobilitat Internacional UAB Estudis per a estades
intensives mixtes (Blended Intensive Programme) Projecte Erasmus+ 2021, per 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.
Segon. L’adjudicació definitiva de les places no es produirà fins que no s’hagi fet efectiva l’acceptació de
l’estudiant per la universitat de destinació, i s’hagin completat tots els tràmits exigits, d’acord amb les
condicions de la convocatòria.
Tercer. L’adjudicació de les beques està supeditada a la concessió de fons i a la publicació de les bases
reguladores per part del SEPIE i del Ministerio de Universidades en el cas dels ajuts Erasmus+.
Quart. Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les
autoritats, en relació amb la situació sanitària.
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Mario Martínez Muñoz
Vicerector de Relacions Internacionals
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 de març de 2022

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciósadministratiu 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.
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Estudiants amb plaça assignada

NIA

Facultat / Centre

1640506 110 ‐ Facultat de Traducció i Interpretació
(*) Les dates d'estada no poden coincidir amb les dates
d'estada de qualsevol altra mobilitat finançada pel
programa Erasmus+, en cas de coincidència l'estudiant
haurà de retornar l'ajut per l'estada BIP

Estudis
Màster
Universitari
en Traducció
i Estudis
Interculturals

Crèdits
superats
en el
moment de
la sol∙licitud

9

Codi
Universitat

Nom de la
Universitat

F
TOULOUS14 INSA Toulouse

data d'inici
de la
mobilitat
(*)

04/04/2022

data de finalització
de la mobilitat (*)

Nota
participació
OBSERVACIONS

08/04/2022

3,44

Import de l'ajut
concedit: 490€ (5 dies
d'estada + 2 de viatge)

Estudiants amb sol∙licitud denegada

NIA

Facultat / Centre
1639268 101 ‐ Facultat de Filosofia i Lletres

Estudis
Grau en Història, Política i
Economia Contemporànies

1531145 114 ‐ Facultat d'Economia i Empresa

Grau en ADE i Dret

Crèdits
superats
en el
moment de
la sol∙licitud
30
231

Codi
Universitat

I TRENTO01
I TRENTO01

Nom de la Universitat

Università degli Studi di
Trento
Università degli Studi di
Trento

OBSERVACIONS
(*) Denegada: no té el mínim de crèdits per realitzar una
estada d'intercanvi
(**) Denegada: l'estada és inferior a 5 dies

(*) Els estudiants de Grau han de tenir un mínim de 60 ECTS
per poder realitzar una estada d'intercanvi
(**) Els díes mínims d'estada són 5 dies

