CONVOCATÒRIA ERASMUS+ PRÀCTIQUES
2018/19
Vistes les sol·licituds presentades pels i per les estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en el cinquè
període extraordinari de resolució i d’acord amb el que estipulen les bases VI i VII de la Resolució de 25 de
juny de 2018, per la qual es feia pública la Convocatòria 2018/2019 del programa Erasmus+ Pràctiques.
He resolt aprovar i fer públic el llistat d’estudiants adjudicataris/àries:

1er - Llistat definitu d’estudiants adjudicataris/àries de la beca Erasmus+ Pràctiques:
NIF/NIE

DESTINACIÓ

MESOS

41576556P

Països Baixos

2

41595653S
4428593
(passaport)*
45990042R

Regne Unit

3

Alemanya

2

Regne Unit

3

47829571J

França

3

47854262W

Bulgària

3

49315768L

Regne Unit

2

73401567B

França

2

73658211K

Regne Unit

3

77129863F

Itàlia

3

*Plaça condicionada a que l’adjudicatàri/a proporcioni un NIE a la UPF.

2n – Els i les estudiants adjudicataris/àries rebran una comunicació detallada amb un enllaç a un dossier
informatiu sobre els tràmits administratius que cal fer abans de marxar a l’estranger, informació pràctica
sobre la mobilitat i també els diferents models que hauran d’omplir i presentar per al correcte seguiment
de l’estada. La informació està disponible al web Ja tinc una plaça Erasmus pràctiques – Què he de fer?

Maria Isabel Valverde Zaragoza
La Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització
Per delegació (Resolució del rector de 24 de maig del 2017)
Barcelona, 26 de juny de 2019
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.

