CURS ACADÈMIC 2019-2020

Annex 3
INSTRUCCIONS ADREÇADES ALS ESTUDIANTS QUE HAN SOL·LICITAT UNA
PLAÇA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE MOBILITAT
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

D’acord amb les bases de la convocatòria de mobilitat internacional, la vicerectora per a la
direcció de projectes per a la internacionalització resol a data 9 d’abril de 2019, que els
estudiants adjudicataris en reassignació d’una plaça d’intercanvi, tenen dues opcions, durant
el termini comprès entre el dimarts 9 d’abril (11.00 h) i el dijous 11 d’abril (17.00 h)
de 2019:
a) “Acceptar” la plaça a través de l’aplicatiu online SIGMA. Els estudiants que acceptin se’ls
atorga definitivament la plaça.
b) “No acceptar” la plaça a través de l’aplicatiu online SIGMA, fet que suposa la renúncia a
la plaça adjudicada i la retirada del procés de convocatòria de mobilitat. Les places que
s’hagin renunciat podrien incorporar-se a un llistat de places vacants. Si les facultats
associades a aquestes places ho consideren oportú, el llistat de vacants pot ser objecte d’un
període extraordinari de reassignació.
Els estudiants que en el termini fixat no facin res s’entendrà que hi renuncien,
tenint per tant els efectes mencionats a l’apartat b.
Els estudiants que han estat assignats en reassignació amb una plaça d’intercanvi, no podran
optar al període extraordinari de reassignació de cada facultat, tant si Accepten com si No
accepten.
Accedeix a la teva sol·licitud d’intercanvi i informa de si Acceptes o no (Renúncia) mitjançant
el botó "Estat" situat al costat de la descripció de la plaça assignada.
A continuació, informa del teu període d’estada previst (dates aproximades) a la
universitat de destinació, d’acord amb el calendari acadèmic de cada universitat, que pots
consultar a les Factsheets.
En el cas dels estudiants amb plaça de conveni bilateral el període d’estada és vinculant a la
plaça.

 Publicació del llistat definitiu d’estudiants adjudicataris
El llistat definitiu d’estudiants adjudicataris es farà públic durant la primera quinzena
d’abril de 2019.

