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Resolució de 1 de febrer de 2022, per la qual s’adjudiquen les places i els ajuts de
mobilitat d’estudiants en el marc del Programa Erasmus+ modalitat estudis i les
places del UAB Exchange Programme, modalitat estudis, per al curs 2021/22
Un cop finalitzat el procés de selecció, del tercer termini de sol·licitud, establert a la convocatòria
extraordinària del Programa Erasmus+ estudis i del UAB Exchange Programme estudis per al curs 2021/22.
RESOLC:
Primer. Adjudicar les places de la quarta i darrera resolució de la convocatòria extraordinària Erasmus+
estudis i UAB Exchange Programme estudis 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 24 de març
de 2021.
Segon. Adjudicar els ajuts del Programa Erasmus+ modalitat estudis als estudiants a qui s’havia
adjudicat inicialment una estada a una universitat del UAB Exchange Programme.
Tercer. 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.
Quart. Els estudiants que han obtingut una plaça vacant hauran de confirmar si accepten o no la plaça en el
període comprès entre l’1 i el 10 de febrer de 2022, ambdós inclosos. Després d’aquesta data, les possibles
renúncies s’hauran de formalitzar per escrit a la Gestió Acadèmica del centre.
Cinquè. 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 Educación Cultura y Deporte en el cas dels ajuts Erasmus
+ i de l’aprovació del pressupost de la UAB per l’any 2021 en el cas dels ajuts del UAB Exchange
Programme.
Sisè. L'acord de retirada del Regne Unit de la Unió Europea, preveu la participació del Regne Unit en
l'actual programa Erasmus + 2014-2020 fins al tancament del programa, fins i tot si més enllà de 2020. Els
estudiants assignats al Regne Unit podran optar als ajuts Erasmus+ procedents dels fons atorgats a la
UAB en els projectes 2019 i 2020, amb els imports fixats per aquells projectes.
Setè. Per la realització de tràmits amb la UAB serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder
signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital podeu obtenir
el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT, i posteriorment sol·licitant Cita Prèvia a
l’OAMR (Oficina d’Assistència en Matèria de Registre) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels
ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.”
Setè. 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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Vicerector de Relacions Internacionals
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 1 de febrer de 2022
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.

NIA

1562338
1531563
1565027
1568377
1525788
1527228
1565278

Centre

EINA
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Filosofia i Lletres

Nota
participació

6
8,205
7,96
7,71
7,955
7,745
9,48

Codi internacional
universitat
assignada

P WARSAW28
G ATHINE01
G ATHINE01
I ROMA04
SF HELSINK01
MEXMEXICO27
MEXMEXICO27

Universitat Assignada

Polish‐Japanese Academy of Information Technology
Ethinko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon
ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
LIBERA UNIVERSITÀ 'MARIA SS. ASSUNTA' DI ROMA
HELSINGIN YLIOPISTO
El Claustro de Sor Juana
Universidad del Claustro de Sor Juana

País Universitat
Assignada

Polònia
Grècia
Grècia
Italia
Finlàndia
Mèxic
Mèxic

Tipus programa intercanvi

1 ‐ Erasmus+
1 ‐ Erasmus+
1 ‐ Erasmus+
1 ‐ Erasmus+
1 ‐ Erasmus+
3 ‐ UAB Exchange
3 ‐ UAB Exchange

Temps estada

Segon semestre
Segon semestre
Segon semestre
Primer semestre
Segon semestre
Segon semestre
Segon semestre

AJUT ATORGAT (*)

Erasmus+, projecte 2021, 1050€
Erasmus+, projecte 2020, 1250€
Erasmus+, projecte 2020, 1250€
Erasmus+ ajut addicional, 1250€

(*) s'indica l'ajut atorgat en el cas dels estudiants que han canviat de programa d'intercanvi respecte la resolució inicial

