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1.- SALVADOR SERNA MIGUEL (Degà. Facultat de Ciències Polítiques i Socials), 06/04/2022 18:58

CONVOCATÒRIA RESTRINGIDA DE MOBILITAT INTERNACIONAL CURS
ACADÈMIC 2022-2023
Atès que l’evolució del conflicte a Rússia no permet realitzar les estades amb total garantia de
seguretat per al curs 2022-23.

Atès que hi ha disponibilitat de places vacants i que les bases de la Convocatòria ordinària de
mobilitat internacional per al curs acadèmic 2022-23 preveuen la possibilitat que la Facultat obri
un període per a re-adjudicar-les

Vistes les sol·licituds presentades pels estudiants en la convocatòria restringida de mobilitat
internacional per al curs acadèmic 2022-2023.

D’acord amb el que preveuen les bases reguladores de la convocatòria.
He resolt aprovar i fer públic:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comproveu l'autenticitat del document a / Compruebe la
autenticidad del documento en / Check authenticity of the document at : https://seuelectronica.upf.edu

El llistat d’estudiants adjudicataris d’una plaça d’intercanvi ―Annex 1―.

El Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos comptadors des del dia següent al de la notificació. Els interessats també podran interposar
potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes
comptador des del dia següent a la notificació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat.
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ANNEX I
NIA
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Universitat Assignada
F TOULOUS48 INSTITUT D'ETUDES
POLITIQUES DE TOULOUSE
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