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Resolució extraordinària (08 d’abril de 2022), per la qual s’adjudiquen els
ajuts de mobilitat d’estudiants a països associats en el marc del Programa
Erasmus+ KA107-2019
Un cop finalitzat el procés de selecció establert a la convocatòria Erasmus+
KA107-2019 d’ajuts per mobilitat d’estudiants a països associats, per a
mobilitats que es facin els cursos acadèmics 2020/21 i 2021/2022 fins el 31 de
juliol de 2022.
RESOLC:
Primer. Adjudicar provisionalment 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 Política Lingüística de 16 d’octubre de 2019.
Segon. L’adjudicació definitiva dels ajuts 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.
Tercera. Totes les mobilitats queden pendents de les normatives i restriccions
que les autoritats determinin.
El rector
per autorització
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Mario Martínez Muñoz
Vicerector de Relacions Internacionals
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08 d’abril 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.
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ANNEX

Assignació dels ajuts per a mobilitat d’estudiants:
AJUTS ATORGATS
País destí

NIA

Universitat de destinació

puntuació

Facultat UAB

Període
d’estada

Ajut
viatge

Ajut manutenció
(durada i quantia)*

Mèxic

1334073

Universidad Nacional Autonoma
de México

9

Escola de Doctorat

segon semestre
2021/22

1500€

5 mesos (màxim)
X 700 € (màxim)*

Mèxic

1447618****

Universidad Nacional Autonoma
de México

10,5

Escola de Doctorat

segon semestre
2021/22

1500€

5 mesos (màxim)
X 700 € (màxim)*

Al-Quds University

9

Escola de Doctorat

segon semestre
2021/22

530€

5 mesos (màxim)
X 700 € (màxim)*

Palestina 1536319****

(*) La quantitat total de l’ajut de manutenció es calcularà segons les dates reals d’inici i finalització de l’estada, d’acord amb el
calendari acadèmic de la universitat de destinació.
(**) La quantia de l’ajut de viatge està calculada en funció de la distància entre la institució d’origen i la de destí tenint en compte
les franges establertes per la Comissió Europea.
(***) Segons especificat en la convocatòria, els estudiant de “doble titulació internacional de grau que impliquin una mobilitat a un
país de fora de la UE” tindran prioritat en el procés de selecció.
(****) Atorgament de la beca condicionat a obtenir el learning agreement signat per la universitat de destí.
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