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La convocatòria d’ajuts per promocionar la mobilitat en el marc del Programa DRAC en relació amb les 
activitats organitzades per la Xarxa Vives d’Universitats en els àmbits de la docència, la investigació i la 
gestió universitària preveu la resolució i l’adjudicació de les sol·licituds presentades fins el 15 de setembre  
de 2018. 
 
L’Acció 2-DRAC-Formació Avançada promou la mobilitat d’estudiants de doctorat i de màster oficial 
universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), així com 
l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en una universitat de la XVU diferent a la de 
procedència i que impliqui un desplaçament superior a 50 km de distància. L’import de l’ajut no passarà els 
420 € per cobrir despeses d’allotjament i inscripció; en cap cas no s’hi inclouran les despeses de 
manutenció. 
 
D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament es fixarà d’acord amb el Quadre 
de Desplaçaments adjunt a la convocatòria. 
 
El pressupost assignat per aquesta universitat, pel tercer període de l’any (15 de setembre), és d’un màxim 
de 1.166€, que s’adjudicarà d’acord amb els criteris de resolució establerts per la Xarxa Vives d’Universitats 
i aquest vicerectorat. 
 
Per la qual cosa, 
 
RESOLC: 
 
Primer.  Adjudicar l’ajut esmentat als estudiants que es detallen a continuació: 
 
 
NIF/NIE NOTA MITJA TOTAL CONCEDIT 

39380011D 9,53 214,10 € allotjament i inscripció. 
70 € desplaçament 

53923201T 9,4 70 € allotjament i inscripció 
140 € desplaçament 

Y1361867M 8,8 80 € inscripció i allotjament 
60 € desplaçament. 

39387305N 8,8 420 € allotjament i inscripció 
65 € desplaçament 

49882524D 8,3 *85 € allotjament i inscripció 
*15 € desplaçament 

48008069P 8,2 *117,40 € allotjament i inscripció 
*57,9 € desplaçament 

 
 
* Cal tenir en compte que amb aquest import es supera el pressupost assignat per aquesta acció i aquest 
període, 1.166€. La diferència fins al import sol·licitat inicialment, es complementa amb el pressupost 
corresponent als romanents dels períodes de gener i maig  d' aquesta acció. 
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