ESMENA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA
7a EDICIÓ DE L’ESCOLA D’ESTIU INTERNACIONAL UCLA-UPF
PUBLICADA EL DIA 9 DE MAIG DE 2022
Un cop publicada la resolució de la convocatòria de beques per a la 7a edició de l’escola
d’estiu internacional UCLA-UPF s’ha fet una doble comprovació de la situació de
progressió dels candidats exclosos o suplents que ho han requerit.
Igualment, s’ha recuperat la documentació d’un candidat que no constava a la comissió
de selecció degut a una incidència informàtica.
En conseqüència:
1) S’ha confirmat amb la facultat de Ciències Polítiques i de l’Administració que els
candidats amb NIA 241014, NIA 242217 i NIA 241083 que havien estat exclosos per
raó de no poder incorporar els crèdits cursats al mòdul de Barcelona (BISS) com a
Formació Transversal de Lliure Elecció, sí estan en condicions de fer-ho.
S’esmena la resolució de la convocatòria en aquest sentit, considerant-los admesos i
es valoren els criteris de la ponderació. Els candidats queden incorporats al llistat
de suplents en l’ordre que els hi correspon per la puntuació obtinguda.

2) Recuperada la documentació del candidat NIA 217166 de la facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials, aquesta documentació s’ha considerat i s’han valorat
els criteris de la ponderació.
Per la puntuació obtinguda, aquest candidat passa a ocupar el lloc de primer
suplent de la facultat de Ciències Econòmiques i empresarials. Com a conseqüència,
el candidat que ocupava aquesta posició, amb NIA 229626, passa a ocupar el primer
lloc del llistat de suplents, d’acord amb la seva puntuació.
S’esmena la resolució en aquest sentit, i aquests candidats queden incorporats al
llistat de suplents en l’ordre que els hi correspon per la puntuació obtinguda.
Un cop fetes aquestes esmenes, les llistes definitives de suplents i exclosos queden com
segueix:

Llistat de primers suplents:
NIA
217166

FACULTAT
Grau en Ciències
Empresarials Management

242958

Grau en Global Studies

217021

Grau en Ciències

RESOLUCIÓ
Primer suplent Facultat
d'Economia i Empresa
Primer suplent Facultat
d’Humanitats
Primer suplent Facultat de

240033

Polítiques i de
l'Administració
Grau en Publicitat i
Relacions Públiques

Ciències Polítiques i de
l'Administració
Primer suplent Facultat de
Comunicació

La resta de suplents, s’estableixen per ordre de puntuació obtinguda, amb
independència de la facultat en la que cursen els seus estudis:
NIA
229626
241014
230477
240326

242217
242159

ESTUDIS
Grau en Ciències
Empresarials
Grau en Ciències
Polítiques i de
l'Administració
Grau en Periodisme
Doble grau en Dret i
Administració i Direcció
d'Empreses / Economia
Grau en Ciències
Polítiques i de
l'Administració
Grau en Global Studies
Grau en Ciències
Polítiques i de
l'Administració

241083
224066
205047
240843
241119
240774
229958

Grau en Global Studies
Grau en Humanitats
Doble grau en Dret i
Administració i Direcció
d'Empreses / Economia
Grau en Economia
Grau en Periodisme
Grau en Economia

RESOLUCIÓ
Suplent 1
Suplent 2
Suplent 3
Suplent 4

Suplent 5
Suplent 6
Suplent 7
Suplent 8
Suplent 9
Suplent 10
Suplent 11
Suplent 12
Suplent 13

Llistat d’exclosos:
NIA
216674

242861

ESTUDIS

RESOLUCIÓ

EXCLÒS, no pot
incorporar 18 ECTS
EXCLÒS, nota participació
inferior al 7; no acredita el
Facultat de Ciències Polítiques nivell d’anglès; no aporta
i Socials
motivació; no té la
progressió per a incorporar
crèdits FTLE
Facultat de Comunicació

240487

252215
217821
230739
241205
216757
240754

251599

218699
228846
230800

EXCLÒS, nota participació
Facultat de Ciències Polítiques
inferior al 7; no té la
i Socials
progressió per a incorporar
crèdits FTLE
EXCLÒS; crèdits cursats
per sota de 70 ECTS; no té
Facultat d'Humanitats
la progressió per a
incorporar crèdits FTLE
EXCLÒS, no pot
Facultat de Comunicació
incorporar 18 ECTS
Facultat de Ciències Polítiques
EXCLÒS, nivell anglès
i Socials
inferior al C1.2
EXCLÒS, nivell anglès
Facultat de Comunicació
inferior a C1.2
EXCLÒS, no pot
incorporar 18 ECTS
EXCLÒS, no té la
Facultat de Ciències Polítiques
progressió per a incorporar
i Socials
crèdits de mobilitat
EXCLÒS, crèdits cursats
per sota de 70 ECTS; no
Escola d'Enginyeria
acredita nivell d’anglès; no
té la progressió per a
incorporar crèdits FTLE
EXCLÒS, nivell anglès
Facultat de Ciències Polítiques
inferior al C1.2; no aporta
i Socials
motivació
EXCLÒS, no té la
Facultat d'Economia i Empresa progressió per a incorporar
crèdits FTLE
EXCLÒS, nivell anglès
Facultat de Comunicació
inferior a C1.2
Facultat d'Economia i Empresa
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Antoni Luna García
Vicerector d’internacionalització.
P.D. (Resolució del rector de 31.05.2021)
Barcelona, 16 de maig de 2022
"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"

