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Esmena a la Resolució de 21 de gener de 2022, per la qual s’adjudiquen els ajuts
de mobilitat de personal per a docència en el marc del Programa Erasmus+ per a
la convocatòria del curs 2020/21

Un cop finalitzat el procés de selecció establert a la convocatòria Erasmus+, mobilitat de
personal per a docència (staff mobility for teaching) curs acadèmic 2021/2022,
RESOLC:
Primer. Adjudicar provisionalment els ajuts econòmics per a les estades de mobilitat de
personal per a docència (staff mobility for teaching) de la Universitat Autònoma de
Barcelona que es relacionen a l’Annex 1 adjunt a aquesta resolució d’acord amb els
criteris de selecció establerts a la convocatòria aprovada per la Comissió de Relacions
Internacionals i Política Lingüística de 14 de maig de 2020.
Segon. D’acord amb els criteris establerts a la convocatòria i en base als fons atorgats
a la UAB pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) el
nombre màxim d’ajuts que es poden atorgar en aquesta resolució és TRES.
Tercer. L’adjudicació definitiva dels ajuts queda supeditada a la presentació de tota la
documentació requerida i a la signatura dels corresponents acords bilaterals entre la
UAB i la universitat de destinació, si escau.
Quart. La realització de les estades queda condicionada a la finalització de l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden presentar
recurs potestatiu de reposició davant el rector en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o,
si escau, de la publicació de l’acte, o bé presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius en el termini de dos mesos,a comptar de l’endemà de la notificació o, si escau,
la publicació de l’acte, d’acord amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

ANNEX 1. Vuitena resolució de la convocatòria Erasmus+ de mobilitat de personal per a docència 2021
AJUTS ADJUDICATS

COGNOMS i nom

CENTRE

KAPANADZE, Maria
EUIT
RODRIGUEZ PUERTA, Maria José Dret
ZAPATER DUQUE, Esther
Dret

DATA INICI prevista
DATA FINAL prevista
DESTÍ
28/1/2022
5/2/2022 Artevelde University of Applied Sciences
15/2/2022
18/2/2022 Université Toulouse 1 Capitol
15/2/2022
18/2/2022 Université Toulouse 1 Capitol

criteri 1

criteri 2
4
4
4

criteri 3
3
4
4

TOTAL
3
0
0

PAÍS
10 BÈLGICA
8 FRANÇA
8 FRANÇA

Desplaçament Dietes
(1)
(2)
275 €
525 €
180 €
525 €
180 €
525 €

SOL·LICITUD EXCLOSA

COGNOMS i nom
ALVARO, Sandra

CENTRE
Facultat de Lletres

DESTÍ
Kunst Universität Linz

Motiu d'exclusió
No pertany al col·lectiu docent requerit

Criteri 1. Haver obtingut ajut en la mateixa convocatòria (no=4; si=0)
Criteri 2. Ser PDI de la UAB (4 punts) o d'un centre adscrit (3 punts)
Criteri 3. Nombre de vegades en que ha gaudit d'un ajut anteriorment (cap vegada =3; 1 vegada=2; 2 vegades =1; 3 vegades ó més=0 )
Criteri de desempat: En cas d’empat es donarà preferència al personal que hagi realitzat menys mobilitats en el marc del programa Erasmus+.
Si l’empat persisteix, es donarà preferència al personal amb menys antiguitat a la UAB. Si l’empat encara persisteix, es donarà preferència a les sol·licituds d’àmbits o centres on s’hagin concedit menys ajuts durant la convocatòria anterior.
(1) Import màxim per desplaçament
(2)Import màxim dietes per dia (finançament màxim 5 dies)

