Resolució per la qual s’aprova l’obertura d’un cinquè període de la CONVOCATÒRIA ERASMUS+
PRÀCTIQUES 2019/20

Vista la resolució de data 26 de novembre de 2019 per la qual s’aprovava la convocatòria del programa
Erasmus+ Pràctiques de la UPF per al curs acadèmic 2019/20, en la què es convocaven 60 ajuts de mobilitat
en pràctiques a Europa.
Vist que esgotats els diversos períodes previstos per a resoldre els ajuts se n’han adjudicat 23 fins a data 22
de setembre de 2020, i tenint en compte els desistiments i renúncies, encara resten ajuts disponibles.
Atès que la UPF ha allargat la vigència del projecte ERASMUS 2019-1-ES01-KA103-062046, fet que permet
ampliar el període en què tenen lloc les mobilitats en pràctiques.

RESOLC
1.
Aprovar l’obertura d’un cinquè període per adjudicar els 43 ajuts disponibles en el marc de la
Convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2019/20, que s’amplia a 2020/21.
2.

Definir els requisits que han de complir els candidats:
-

Estar matriculat a la Universitat Pompeu Fabra en qualsevol dels ensenyaments de grau, màster
universitari o doctorat, durant el curs acadèmic 2020-21.
Finalitzar l’estada de mobilitat en pràctiques no més tard del 30 de setembre de 2021.

3.
En tot allò no previst en aquesta resolució s’aplicarà el que estableix la resolució de data 26 de
novembre de 2019 de la convocatòria ordinària Erasmus Pràctiques de la UPF per al curs acadèmic
2019/20.
4.

S’estableix el següent calendari per al cinquè període de sol·licitud:

 Presentació de sol·licituds via instància electrònica general adreçada a OMA des de la Seu electrònica
de la UPF:
14/12/2020
 Publicació de la resolució de concessió d’ajuts:
21/12/2020
 Inici de les mobilitats a partir de:
01/01/2021
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Maria Isabel Valverde Zaragoza
Barcelona, 27 de novembre de 2020
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva
publicació. De forma alternativa, els interessats poden interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la seva publicació, cas en el qual no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament el recurs de reposició interposat o s'hagi
produït la desestimació del recurs esmentat per silenci administratiu.

