CONVOCATÒRIA RESTRINGIDA MOBILITAT INTERNACIONAL 2021-22 PER
ESTUDIANTS AMB PLACES ASSIGNADES I CANCEL·LADES PER LA UNIVERSITAT DE
DESTINACIÓ
Atès que l’evolució de la COVID-19 en algunes regions ha fet que algunes universitats sòcies hagin cancel·lat
unilateralment les estades per al curs 2021-22, i com a resultat hi ha estudiants amb plaça adjudicada que han
quedat sense plaça de mobilitat viable.
Atès que hi ha disponibilitat de places vacants i que les bases de la Convocatòria ordinària de mobilitat
internacional per al curs acadèmic 2021-22 preveuen la possibilitat que la Facultat obri un període per a readjudicar-les, d’acord amb el que preveu l’apartat 6 d’Habilitació per a convocatòries extraordinàries
“Excepcionalment, en cas que es produïssin cancel·lacions o renúncies, cada facultat valorarà la possibilitat d’obrir
períodes per re-adjudicar les places vacants a estudiants que hagin quedat sense plaça, i establirà les condicions
i calendari específics. Es donarà prioritat als estudiants que han vist cancel·lada la seva mobilitat o que hi han
renunciat degut a una causa de força major, per davant dels estudiants que van quedar en llista d’espera.”
RESOLC
Obrir un període de sol·licitud extraordinari de l’1 al 6 d’octubre del 2021 de les places vacants que consten a
l’annex 2, que inclou les places de la facultat i diversos estudis per a realitzar la mobilitat al segon semestre del
curs 2021-22, amb indicació del termini de nominació i tenint en compte que la decisió sobre l’admissió definitiva
correspon a la universitat de destinació.
REQUISITS
D’acord amb les bases de la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional d’estudiants de la UPF per al curs
acadèmic 2021-22 (de 9 de novembre de 2020) els requisits de participació són:
●

●

Haver participat a la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2021-22 (sol·licitud
admesa).
Haver obtingut plaça en una universitat que hagi cancel·lat unilateralment la mobilitat per a tot
el curs 2021-22.

El Servei de Relacions Internacionals ha elaborat una llista (annex 1), de tots els estudiants amb la mobilitat
cancel·lada de la que es té constància fins a la data de la present resolució i que són:
●
●
●
●

Totes les universitats d’Austràlia
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
Universitat de Califòrnia Los Angeles, School of Law
Universitat de Santiago de Xile

L’annex 1 té efectes de llistat provisional d’admesos per aquesta convocatòria restringida.
En cas que hi hagi altres estudiants afectats, podran sol·licitar participar prèvia presentació de documentació o
proves que demostrin la cancel·lació unilateral de la universitat de destinació per a tot el curs 2021-22, de manera
que es pugui constatar la inviabilitat de la mobilitat. A través de CAU a la Facultat.
Els requisits específics de cada plaça són els mateixos que constaven a la convocatòria ordinària (oferta de
places). Pel que fa al requisit d’idioma, es tindrà en compte, exclusivament, els nivells acreditats en la Convocatòria
ordinària de mobilitat internacional.
CONDICIONS DE L’ESTADA
L’estada haurà de realitzar-se al segon semestre del curs 2021-22 i queda condicionada al compliment dels
terminis i requisits establerts per la Universitat de destinació i a l’estat i requisits que es puguin imposar per causa
de la COVID-19.
L’admissió definitiva dels candidats nominats per la UPF, així com les condicions d’impartició de la docència, són
decisió de la universitat de destinació.

SOL·LICITUD
Els estudiants interessats en participar hauran de:
1.
2.

Respondre un qüestionari fins al dia 06/10/20 on confirmin la seva participació a la convocatòria
restringida i on acceptin explícitament aquestes bases. Es farà per Google Forms al següent enllaç.
https://docs.google.com/forms/d/11TBXJeyq2ROqWt0Eg5Mf8xGJ6_zvf7S-Vz5cr8djA3A/edit
Al qüestionari hauran de fer-hi constar:
● Nom i cognoms
● NIA
● Estudis
● Curs actual
● L’acceptació de les bases de la convocatòria restringida.
● Llista de destinacions (màxim 8), d’entre les vacants per a les que compleixin els requisits. Només
es tindran en compte en cas que no quedin places vacants de la sol·licitud inicial.

En primera instància es tindrà en compte les places sol·licitades a la convocatòria ordinària de mobilitat
internacional. Si queden places vacants, es procedirà a assignar la plaça segons els criteris d’assignació,
respectant l’ordre de preferència inicial.
En cas que no s’assignin peticions de la sol·licitud inicial, es tindrà en compte les preferències indicades al formulari
Google Forms.
Un cop comprovada la informació, la Secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa publicarà un llistat provisional
dels sol·licitants admesos a la convocatòria el dia 08/10 i la llista definitiva d’admesos el dia 19/10.
SELECCIÓ
Criteris i procés de selecció
L’ordre de prioritat entre els estudiants admesos a la convocatòria restringida 2021-22 per a l’adjudicació de les
places ofertades és:
1.
2.
3.

S'assignarà plaça amb prioritat, als estudiants amb mobilitat obligatòria.
Estudiants de darrer curs dels altres estudis de la Facultat que estiguin en disposició de tancament
d’expedient al curs acadèmic 2021-22.
Altres estudiants amb plaça adjudicada a la convocatòria ordinària 2021-22.

Les places s’assignaran per ordre de nota respectant la prioritat dels col·lectius i verificant el compliment dels
requisits de la plaça.
Un cop publicada la llista definitiva d’admesos es constituirà una Comissió formada per la coordinadora de Mobilitat
de l’Escola d’Enginyeria, la cap del Servei de Relacions Internacionals (o en qui ella delegui), la cap de la Secretaria
de l’Escola d’Enginyeria (o en qui ella delegui), que assignarà les places objecte de concurs segons els criteris de
la convocatòria.
La llista de places adjudicades es publicarà el dia 21/10.
En tot allò no previst, s’aplicarà el que estableixen les bases de la Convocatòria Ordinària de Mobilitat Internacional
d’Estudiants de la UPF per al curs acadèmic 2021-22 (de 9 de novembre de 2020) i la Normativa de mobilitat
d’estudiants de grau (acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011).
Resum de dates
Publicació de la convocatòria i llistat de candidats i places disponibles
Resposta al qüestionari de sol·licitud

1/10
1-6/10

Publicació del llistat provisional d’estudiants admesos a la convocatòria
extraordinària
Al·legacions al llistat d’estudiants admesos
Publicació del llistat definitiu d’estudiants admesos
Publicació de les places adjudicades
Al·legacions al llistat de places adjudicades
Resolució definitiva i llistat de places vacants
Reunió presencial per assignar places vacants
Tancament de la convocatòria

08/10
17/10
19/10
21/10
24/10
25/10
27/10
28/10

PUBLICACIÓ
Es publicarà l’assignació de places a la Web de la Facultat el 21 d’octubre del 2021

El degà de la Facultat d’Economia i Empresa
Walter Garcia i Fontes

Barcelona, 1 d’octubre del 2021

