CONVOCATÒRIA D’AJUTS ERASMUS+ KA107 DE MOBILITAT
D’ESTUDIANTS ENTRE PAÏSOS DEL PROGRAMA I ASSOCIATS
(ERASMUS+INTERNACIONAL)
Des de la seva creació la UPF ha encoratjat la col·laboració acadèmica dels seus centres
docents amb universitats estrangeres i ha fomentat la mobilitat dels seus estudiants i
professors a través de programes i convenis.
Les estades en una altra universitat permeten a estudiants i professors beneficiar-se
formativament, lingüísticament i culturalment de l’experiència; contribuint a crear una
comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, i reforçant la cooperació
institucional, tot enriquint les institucions receptores i la comunitat acadèmica
incorporant perspectives diverses i fomentant la pluralitat i la interculturalitat.
En el marc de l’estratègia de la UPF es vol aprofundir en les relacions amb països
industrialitzats, per les oportunitats que representen per a la formació d’estudiants en
centres universitaris de reconegut prestigi, i en els països de la ribera del Mediterrani,
per la proximitat i la necessitat d’un millor coneixement mutu.
A la UPF li han estat adjudicats fons en el marc del programa Erasmus+ a la seva nova
convocatòria KA107 2017-19 per a projectes de mobilitat internacional amb països
associats a la UE.
La Vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització té atribuïda la
competència per atorgar beques o ajuts als estudiants i personal de la UPF que
participin en programes d’intercanvi, en virtut del què disposa l’article 6 de la resolució
del rector de la UPF de 24 de maig del 2017, de delegació de competències en els
vicerectors i en el secretari general.
1- OBJECTE I IMPORT DELS AJUTS ERASMUS+INTERNACIONAL
En el marc de l’acció clau KA107 del Programa ERASMUS+, la Universitat Pompeu
Fabra compta amb 16 ajuts adreçats a estudiants de grau que realitzin una estada de
mobilitat en universitats sòcies segons la següent distribució de països:
PAÍS

UNIVERSITATS

AUSTRÀLIA

RMIT Univeristy
University of Sidney
Interdisciplinary Center of
Herzliya
University of Tel Aviv
Hebrew University of
Jerusalem
Universitat de Belgrad
Université de Carthage
Université de Monastir
Boston College
University of California
University of Chicago

ISRAEL

SÈRBIA
TUNÍSIA
ESTATS UNITS

NOMBRE
D’AJUTS
TOTALS
2

MÀXIM DE
MESOS
FINANÇATS
5

AJUT
VIATGE

DE

3

5

530€

3
2

5
5

275€
275€

4

5

Fins a 1.100€

1.100€

En tots els casos, els beneficiàries rebran un ajut mensual de 650€ per la durada real de
la seva estada a la universitat estrangera de destinació.








2- REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS CANDIDATS
Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels seus ensenyaments de
grau.
Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 50 ECTS.
Tenir una nota mitjana de 7 o superior segons el càlcul establert pel Reial Decret
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el
sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i
validesa en tot el territori nacional.
Ser seleccionat per una plaça d’intercanvi amb destinació a una de les universitats
susceptibles de finançament, d’acord amb el que s’estableix a la base 1.
Realitzar l’estada d’intercanvi durant el curs 2018-19 i finalitzar-la abans del 31 de
juliol de 2019.

3- CRITERIS DE SELECCIÓ
Els ajuts s’atorgaran entre els estudiants que a la Convocatòria de mobilitat
internacional 2018-19 hagin resultat adjudicataris de plaça a universitats participants
al programa Erasmus+ Internacional en un dels països objecte de la present
convocatòria, donant prioritat als estudiants beneficiaris de les beques de caràcter
general del MECD durant el curs 2017-18.
Tenint en compte aquest criteri, els estudiants que compleixin els requisits de la base 3
seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003 i
fins a esgotar el nombre d’ajuts convocats per país.
Així mateix, en la selecció es tindrà en compte el que es preveu a la clàusula 5.e) de la
resolució per la qual s’aprova la convocatòria ordinària de mobilitat internacional
d’estudiants de la UPF per al curs acadèmic 2018-19: “En cas que les sol·licituds d’ajut
per a la mobilitat acadèmica internacional superin la disponibilitat de recursos, es
donarà preferència als estudiants que no n’hagin gaudit abans d’ajut per a la mobilitat,
amb l’excepció dels estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació que hagin fet
estada obligatòria”.
4- SOL·LICITUD
Tal com s’estableix a la clàusula 4.5 de les bases de la convocatòria ordinària de
mobilitat internacional, amb la sol·licitud de plaça de mobilitat internacional, s’opta
automàticament als ajuts corresponents. Per tant, no cal fer una sol·licitud específica
d’aquests ajuts.
5- RESOLUCIÓ
El llistat d’estudiants adjudicataris i suplents serà publicat a la pàgina web
d’Internacional
(https://www.upf.edu/web/estudiarfora/consulta-estat-sol-licitud)
durant el mes d’abril del 2018. La resolució inclourà, si escau, una llista d’espera
ordenada d’aquells candidats que, tot i complir els requisits de les bases, no hagin
resultat adjudicataris per haver-se superat el nombre d’ajuts oferts.
6- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS BENEFICIARIS
 Realitzar l’estada d’intercanvi durant el curs 2018-19 i finalitzar abans del 31 de
juliol de 2019.
 Realitzar els tràmits i documents corresponents al Programa Erasmus+KA107, en
els terminis i en la forma en què la UPF estableixi.

 Acreditar l’aprofitament acadèmic a la universitats de destinació, d’acord amb el
que s’estableix a les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.
 Participar en l’acollida i orientació dels estudiants internacionals a la UPF.
 Actuar com ambaixadors de la UPF a la universitat de destinació.
 Totes les altres obligacions inherents al gaudi d’una plaça d’intercanvi i
especificades a les bases de la convocatòria 2018-19 i a la normativa de mobilitat
d’estudiants de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març del
2011.
7- PAGAMENT DE LA BECA
El pagament de l’ajut es farà directament a la persona beneficiària mitjançant
transferència bancària al seu compte corrent, en dos terminis:
 El 70% de l’ import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d’incorporació a la
universitat de destinació.
 El 30% restant es farà efectiu quan l’estudiant lliuri a la UPF el certificat d’estada
emès per la universitat d’acollida i empleni el qüestionari de valoració de la seva
estada.
La no realització de l’estada en les condicions previstes i el incompliment dels tràmits
documentals establerts pel Programa Erasmus+ comportarà per part de l’estudiant la
devolució a la Universitat de l’ajut, tret en cas de força major.
8- RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres que atorgui la Universitat
Pompeu Fabra. Tanmateix, sí que són compatibles amb ajuts provinents d’altres fonts,
públiques o privades.
9- INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Correspon a la vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització
resoldre els dubtes que es puguin generar en la interpretació i l’aplicació d’aquestes
bases.
La vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització
P.D. (Resolució del rector de 24.05.2017)

Mª Isabel Valverde Zaragoza
Barcelona, 20 de desembre de 2017

