CONVOCATÒRIA ERASMUS+ KA107-2019
D’AJUTS PER MOBILITAT D’ESTUDIANTS DE GRAU, DE MÀSTER I DE
DOCTORAT A PAÏSOS ASSOCIATS
per a mobilitats que es facin durant el cursos acadèmics 2020/21 i 2021/22,
fins el 31 de juliol de 2022

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea fomenta la mobilitat d’estudiants i de personal. L’acció
KA107 del programa finança les mobilitats amb països associats, agrupats per regions.
Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus+ Partner Countries -KA107
convocatòria 2019 per a mobilitats que es facin durant el cursos acadèmics 2020/21 i 2021/22 (I fins
el 31 de juliol de 2022), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca els següents ajuts a la
mobilitat d’estudiants de grau, de màster i de doctorat.

1. Condicions generals dels ajuts
-

-

Les mobilitats s’hauran d’implementar
en les universitats que figuren a la convocatòria.
Totes les mobilitats queden subjectes a la signatura del conveni interinstitucional
Erasmus+ corresponent entre la UAB i la universitat de destinació abans d’iniciar la
mobilitat.

2. Requisits generals per a tots els sol·licitants
-

Tenir nacionalitat d'algun país de la Unió Europea o tenir permís de residència en un
estat de la Unió Europea durant el període de la mobilitat.

-

Assumir la responsabilitat de realitzar la mobilitat durant el cursos acadèmics 2020/21 i
2021/22 (I fins el 31 de juliol de 2022).

Requisits específics per mobilitats d’estudiants de grau i de màster:
-

Ser estudiant i estar matriculat en estudis oficials de grau o de màster a la UAB, o en
centres adscrits, tant en el moment de fer la sol·licitud com en el moment de realitzar
l’estada.

-

En el cas d’estudiants de grau, haver superat, com a mínim, 60 ECTS, corresponents al
primer curs, en el moment de fer la sol·licitud Erasmus+.

-

Complir el requisit de llengua i altres requisits de la universitat de destinació.

-

No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus+ que superin els
7 mesos en el mateix cicle, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden
fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+.
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Requisits específics per a mobilitats de doctorands:
-

-

-

Ser estudiant i estar matriculat en estudis de doctorat a la UAB en el moment de la
sol·licitud i també en el moment de realitzar l’estada.No haver realitzat durant els
estudis de doctorat estades Erasmus+ que superin els 9 mesos, atès que segons el
comptador d’estades Erasmus es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle
d’estudis dins el programa Erasmus+
Tenir la conformitat del director/a o tutor/a, així com la conformitat del coordinador/a
del programa de doctorat que el pla de treball està perfectament recollit en les línies
de recerca del programa de doctorat.
Adquirir el compromís de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional.

3. Universitats participants i Quadre de mobilitats

Nombre
Nivell
mobilitats i
d’estudis
durada
2
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

PAIS

Canadà

UNIVERSITATS
Thompson Rivers University Universite Laval;
Camosun College; University of Guelph University
of Ottawa Concordia University
University of the Fraser Valley University of Alberta
Université du Québec à Montréal
McGill University
Mercy College
The University of Texas Río grande Valley
Brooklyn College
Wichita State University
Trustees of Purdue University
Florida International University
Texas A&M University
San Diego State University Foundation
The University of Montana
The Pennsylvania State University
The Trustees of the University of Peennsylvania Corp
University of Southern California
Board of Trustees of the Lelan Standford Junior University
The Regents of the University of California

1
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

1
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

Geòrgia

1
(5 mesos)

Doctorat

Ghana

2
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

Israel

Bezalel Academy of Arts and Design
Academic College at Wingate
The Hebrew University of Jerusalem (pendent aprovació alta
institució)

2
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

Líban

Université Saint Joseph de Beyrouth

Estats
Units

Ivane Javakhishvilli Tbilisi State University
Ilia State University
(modificat al desembre de 2020)
University for Development Studies
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1
(5 mesos)

Doctorat

Mèxic

2
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

Palestina

2
(5 mesos)

Grau
Màster
Doctorat

1
(5 mesos)

Doctorat

Taiwan

Xina

Universidad de las Americas Puebla
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico. y de Estudios Superiores de
Monterrey
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Baja California

AL-QUDS University
The Islamic University of Gaza

Providence University
National Taiwan University of Sciences and Technology
National Taiwan University

Beijing Language and Culture University
China Foreign Affairs University
Central South University
Tianjin University
Renmin University of China
Zhejiang University
Peking Uiversity
Fudan University

4. Import dels ajuts
D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, els estudiants rebran els ajuts
corresponents als conceptes següents:
Despeses de manutenció: 700€/mes
-

Ajut de viatge: imports segons la calculadora de distàncies de la Comissió Europea:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Destinació

Durada ajut

Màxim Total
manutenció*

Canadà
Estrats Units

5 mesos x 700€
5 mesos x 700€

3.500 €
3.500 €

Geòrgia
Ghana
Israel
Líban

5 mesos x 700€
5 mesos x 700€
5 mesos x 700€
5 mesos x 700€
5 mesos x 700€
5 mesos x 700€
5 mesos x 700€
5 mesos x 700€

3.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €

530 €
530 €
530 €
530 €

4.030 €
4.030 €
4.030 €
4.030 €

3.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €

1.500 €
530 €
1.500 €
1.500 €

5.000 €
4.030 €
5.000 €
5.000 €

Mèxic
Palestina
Taiwan
Xina

Màxim Ajut
viatge
1.500 €**
1.500 €**
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*Segons dates reals d’estada i d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat de destinació.
** La quantia pot variar depenent de la distància entre la institució d’origen i la de destí tenint en
compte les franges establertes per la Comissió Europea.
5. Incompatibilitat d’ajut
L’ajut a la mobilitat en el marc del programa Erasmus+ Partner Countries KA107 és incompatible amb
els ajuts del UAB Exchange Programme i altres ajuts Erasmus+. En cas d’haver obtingut un altre ajut
per a la mateixa estada, haurà de renunciar a un dels dos ajuts.

6. Criteris de selecció
El procés de selecció es realitzarà en base a criteris d’equitat, justícia i transparència.
Tindran prioritat, en aquest ordre:
1- Els estudiants de doble titulació internacional de grau que impliquin una mobilitat a un país
de fora de la UE, durant els cursos acadèmics 2020/21 i 2021/22.
2- Les mobilitats de grau i de màster per davant de les de doctorat.
En el cas d’estudis de grau i de màster aquells estudiants que hagin obtingut plaça en el marc
del UAB Exchange Programme, es tindrà en compte la nota de participació en la convocatòria
del UAB Exchange Programme en el qual ha obtingut plaça.
•

L’expedient acadèmic de l’estudiant:
El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de
la seva qualificació en escala de 0 a 10 i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es
tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el
No Presentat i el No Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.
S’aplicarà un coeficient corrector d’1,15 al barem dels estudiants d’enginyeries, seguint
el criteri del MECD per a la concessió de beques de règim general (Resolución de 11 de
agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades).

•

Acreditació de nivell d’idioma:
El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts. Tots aquells estudiants que
vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin
les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència
europeu.
Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es
farà la mobilitat i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts
addicionals.

En cas d’empat en la nota de participació, es prioritzarà el candidat amb més crèdits
superats. En cas que l’empat persisteixi, tindrà preferència el candidat amb major nombre
de crèdits superats en primera convocatòria.
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Als estudiants que no tinguin plaça en el UAB Exchange Programme se’ls aplicarà el mateix
criteri de nota de participació, que serà la suma de la puntuació de l’expedient acadèmic i de
la puntuació de l’acreditació del nivell d’idioma.
En el cas d’estudis de doctorat els criteris de priorització ordenats de major a menor ponderació
seran els següents:
-

-

-

No haver fet altres estades superiors a 3 mesos en centres internacionals durant el
període de doctorat.
o No haver fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
o Haver fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.
Any acadèmic dels doctorands (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):
o Doctorands de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
o Doctorands de primer any: 2,5 punts.
o Doctorands en any de primera pròrroga : 1 punt.
En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria del doctorand (participació en
congressos, articles, etc. ... ).

Aquells sol·licitants que compleixin els requisits i no se’ls hi hagi concedit l’ajut, passaran a formar
part d’una llista d’espera.
7. Sol·licitud
El període de sol·licitud romandrà permanentment obert, des de el 13 de desembre de 2019 fins el
15 de desembre de 2021 (veure apartat 9 Calendari on trobareu les dates límit de sol·licitud i les dates
de resolució)
Els interessats hauran d’omplir la sol·licitud online i adjuntar la documentació requerida al lloc web
de la UAB
A la Col·lecció de documents trobareu una guia explicativa de com complimentar el Learning agreement
(Guidelines on how to use the Learning Agreement For Studis)

Nivell
d’estudis

Documentació
Formulari de sol·licitud online

Grau i Màster

DNI/NIE
Learning Agreement Erasmus+ KA107 Students
Formulari de sol·licitud online

Doctorat

DNI/NIE
Learning Agreement Erasmus+ KA107 PhD

8.

Resolució

La resolució de la convocatòria es publicarà al lloc web de la UAB i es comunicarà per correu
electrònic als beneficiaris. Contra la resolució d’aquesta convocatòria, les persones interessades
poden presentar recurs de reposició davant de la Rectora en el termini d’un mes des de l’endemà de
la notificació o, si escau, de la publicació de l’acte.
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9. Calendari

1a resolució
2a resolució
3a resolució
4a resolució
5a resolució
6a resolució

Període de sol·licitud
Del 13 de desembre de 2019 al 15 de març de 2020
Del 16 de març al 15 de juny de 2020
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2020 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2020
16 de novembre de 2020 al 15 de març de 2021
16 de març al 15 de juny de 2021
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2021 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2021

Data de resolució
15 d’abril de 2020
15 de juliol de 2020
15 de desembre de 2020
15 d’abril de 2021
15 de juliol de 2021
15 de desembre de 2021

10. Drets del beneficiari
-

Realitzar el període de mobilitat adjudicat en la seva totalitat (sense possibilitat de
prorrogar la beca).
Disposar de l’ajut econòmic establert en el programa i en aquestes bases. Les despeses no
cobertes per l’ajut hauran de ser assumides pel beneficiari.
Gaudir de l’exempció de taxes de matrícula a la universitat de destinació.
Rebre tota la informació i assessorament necessari per a la preparació de l’estada per part
de la universitat d’origen així com de la universitat de destinació.
Reconeixement de l’estada com a part de la seva formació acadèmica, tal i com indiquen
els acords establerts entre la universitat d’origen i la de destinació.

11. Obligacions del beneficiari
-

-

-

Tenir el visat que li permeti fer l’estada.
Realitzar l’estada de mobilitat durant el període acordat i els compromisos assumits en la
sol·licitud.
Realitzar els tràmits establerts i completar la documentació requerida en el programa que
inclou la firma del Conveni de Subvenció i el Learning Agreement (estudiants grau) o
l’Acord de Mobilitat (doctorands)
Completar l’avaluació on-line de la mobilitat que sol·licita la Comissió Europea com a
promotora del programa Erasmus+
Lliurar per part del beneficiari/a de la subvenció el Certificat d’estada original a la institució
d’origen, a la oficina d’intercanvis corresponent, en un termini de 20 dies després de la
finalització de la mobilitat.
Acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim
30.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país
de destinació.

La informació actualitzada i les resolucions que deriven d’aquesta convocatòria es podran consultar
al lloc web de la UAB.
12. Més informació
Tota la informació relativa a aquesta convocatòria estarà disponible al lloc web de la UAB.
Per a qualsevol dubte referent a la convocatòria, el correu electrònic de contacte és:
erasmus.KA107@uab.cat
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13. Dades de caràcter personal
Les dades personals aportades per les persones interessades per participar en aquestes
convocatòries seran tractades per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de gestionar
els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i d’intercanvi. Aquest tractament de les dades
personals no comporta decisions automatitzades ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives
de preferències personals, comportaments o actituds.
El responsable del tractament
(internacional@uab.cat).

és

l'Àrea

de

Relacions

Internacionals

de

la

UAB

La base legitimadora del tractament és la prevista a l'article 6.1.a) del RGPD (consentiment de les
persones interessades). El consentiment, que es considera atorgat amb la formalització i la
presentació de la sol·licitud corresponent, és imprescindible per poder gestionar la participació de
les persones interessades en la convocatòria.
Els destinataris de les dades seran les universitats de destinació, així com les institucions o
organismes de tercers països que participin en l'objecte de la convocatòria. Les dades personals
seran conservades durant un termini màxim de cinc anys d'acord amb el que preveu la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents, i les Taules d’Avaluació Documental corresponents.
D'acord amb el RGPD, les persones interessades poden revocar en qualsevol moment el seu
consentiment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i
portabilitat, mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament. Així mateix, poden
presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i realitzar consultes en
relació amb el tractament de les seves dades personals al Delegat de Protecció de Dades de la UAB
(proteccio.dades@uab.cat).
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