CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES DE DOCTORAT
EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ (estudis) DE LA EACEA
(KA103)
Per a DOCTORANDS I DOCTORANDES
(CURS 2020-2021)
El vicerector de projecció i internacionalització, de conformitat amb les previsions de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat
internacional d’estudiants a la Universitat de Barcelona, en data 3 de setembre de
2020, ha aprovat les bases que han de regir la concessió de places de mobilitat amb
institucions europees dels 32 països participants en el programa, amb les que la
Universitat de Barcelona ha signat acords de mobilitat per a estudis de doctorat a
través de l’Escola de Doctorat (EDUB).
Els programes de doctorat de la UB que participen en la present convocatòria són els
que consten en l’Annex 1 d’aquestes Bases.
BASE I. Base General per a la convocatòria
1. Es resol aprovar les bases per les que es convoquen places de mobilitat en el marc
del Programa ERASMUS+ (estudis) per a doctorands i doctorandes.
2. Es farà difusió d’aquesta convocatòria a través de la pàgina web de la UB i a través
de tots aquells mitjans oportuns, per a procurar la màxima transparència i accés a
aquesta convocatòria.
3. Els doctorands i doctorandes seleccionats podran realitzar estades d’un mínim de 3
mesos i d’un màxim de 10, en funció del què estableixi l’acord de mobilitat Erasmus+,
per dur a terme activitats formatives i/o de recerca. Les estades hauran de tenir lloc
durant el segon semestre del curs 2020/2021.
4 L’adjudicació d’una plaça de mobilitat no comporta l’exempció del preu públic de
matrícula a la Universitat de Barcelona, i que cal abonar en tot cas.
5. Els doctorands i doctorandes seleccionats estan exempts del pagament de les taxes
acadèmiques a la universitat de destinació (eventualment, però, la universitat de
destinació els podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a
assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les
mateixes condicions que als doctorands i doctorandes locals). En el cas d’una mobilitat
vinculada a una cotutela, aquesta s’hauria de realitzar en una universitat diferent de la
de la cotutela.
6. Aquesta convocatòria s’adreça principalment per impulsar les estades de recerca
d’un mínim de 3 mesos amb l’objectiu de poder obtenir la menció internacional,
sempre i quan es demani autorització al programa de doctorat i es compleixin tots els
requisits per a l'obtenció de la menció internacional.
7. Els doctorands i doctorandes seleccionats han de fer-se càrrec de totes les
despeses derivades de la mobilitat internacional. A més, hauran de disposar d’una
assegurança mèdica per a tota la durada de l’estada.
La UB contracta l’assegurança d’accidents, responsabilitat civil i repatriació que
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cobreix l’estada de mobilitat de cadascun dels doctorands i doctorandes seleccionats
per dur a terme una mobilitat dins el programa Erasmus+.
8. Els doctorands i doctorandes seleccionats al programa podran optar a d’altres ajuts
econòmics per a la mobilitat internacional que es convoquin en aquesta universitat o
per d’altres organismes amb les condicions que s’especifiquin en les seves bases,
sempre que no hi hagi incompatibilitat legal o simultaneïtat.
9. Les condicions de les mobilitats es poden consultar a: Portal de Mobilitat (SOP)
10. En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques)
amb anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser
superior a 12 mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster, doctorat). Cal tenir en
compte que no es pot ser beneficiari del mateix programa de mobilitat més d’un cop en
el mateix curs acadèmic.
11. L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la Universitat de Barcelona no
comporta que el doctorand o la doctoranda seleccionat/da sigui automàticament
admès/a a la universitat de destinació, que és qui en última instància ha d’acceptarlo/a mitjançant posterior tràmit gestionat per l’àrea de relacions internacionals de la
UB.
12. La participació dels doctorands i doctorandes de la UB en programes de mobilitat
internacional es regirà per la Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la
Universitat de Barcelona aprovada per Consell de Govern amb data de 14 de juny de
2017.
BASE II. Requisits generals
Es poden presentar els doctorands i doctorandes de la Universitat de Barcelona que
compleixen els requisits següents:
•

Estar matriculat/da a la Universitat de Barcelona en un programa de doctorat
durant el curs 2019-2020.

•

Cursar, com a mínim, el segon curs de doctorat en el moment de realitzar
l’estada.

•

Formalitzar la matrícula a la UB del curs 2020-2021.

•

Acreditar un nivell de capacitació lingüística igual o superior al requerit per la
plaça de mobilitat per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la
universitat de destinació, en funció del què estigui establert en l’acord
Erasmus+ per a cada mobilitat.

•

Acreditar l’acceptació del grup de recerca, departament, institut o centre de
recerca on es vol dur a terme la mobilitat.

És recomanable presentar una sol·licitud per a una única destinació, però es podrà
presentar una sol·licitud amb una selecció de com a màxim 3 destinacions, per ordre
de prioritat
BASE III. Criteris de selecció
En la selecció dels doctorands i doctorandes i la priorització de les places de mobilitat
es valoren els següents criteris:
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•

L’expedient acadèmic (grau/llicenciatura i màster).

•

Nivell de coneixement d’idiomes acreditat superior al que estigui establert en
l’acord Erasmus+ per a cada mobilitat.

•

Es prioritzaran aquells candidats que no poden gaudir d’altres ajuts per a dur a
terme la mobilitat.

•

Es prioritzaran aquells candidats que no hagin gaudit d’una mobilitat dins del
programa Erasmus+ de tercer cicle en convocatòries anteriors.

•

Adequació del pla formatiu.

BASE IV. Documentació
1. El procés de sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’aplicació:
Portal de Mobilitat (SOP). Caldrà omplir dins d’aquesta aplicació un formulari de
sol·licitud.
2. Un cop omplert el formulari, caldrà imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo segons el
procediment establert a la Base V, juntament amb la documentació següent:
•

Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma

•

Expedient acadèmic (grau/llicenciatura i màster)

•

Currículum Vitae

•

Escrit del director de la tesi doctoral motivant els objectius de l'estada en relació
al projecte de tesi, amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de
doctorat mitjançant el qual s'autoritza la realització de l’estada.

•

Pla de treball a realitzar durant l’estada que inclogui l’estat de la recerca actual i
el cronograma a seguir.

•

una carta de pre-admissió del grup de recerca on es durà a terme la mobilitat
(especificant les dates)

3. Aquelles sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida dins el termini
establert disposaran de 10 dies naturals per esmenar-les, a comptar a partir de la data
de reclamació.
BASE V. Tramitació
1.- La documentació que s’especifica a la base IV d’aquesta convocatòria, s’ha de
presentar
a
qualsevol
dels
registres
generals
de
la
UB
(http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html), del 4 de setembre al 5 de novembre de
2020.
2.- La resolució de l’adjudicació de les places de mobilitat es publicarà a la web de
l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals el 3 de desembre de 2020.
3.- El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada serà del 4 al 10 de
desembre de 2020. En cas de no acceptar dins el període establert, es considerarà
que la plaça de mobilitat ha estat renunciada i es cancel·larà.
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BASE VI. Comissió de selecció
L’Escola de Doctorat de la UB constituirà una comissió d’internacionalització que farà
una proposta d’adjudicació de places de mobilitat al Vicerectorat de projecció i
internacionalització, qui serà l’encarregat de dictar resolució de la convocatòria.
BASE VII. Obligacions
1. El doctorand o doctoranda seleccionat/da ha de realitzar a la institució de destinació
les activitats recollides en l’acord d’aprenentatge per a estudis (learning agreement for
studies) durant el període en que la mobilitat es duu a terme.
2. El doctorand o doctoranda seleccionat/da ha de respectar les regles i normes
reguladores del programa Erasmus+, de la UB i de la de la institució de destinació.
3. El doctorand o doctoranda seleccionat/da ha de matricular-se a la secretaria
d’estudiants i docència de la facultat.
4. El doctorand o doctoranda seleccionat/da haurà de disposar d’una assegurança
mèdica per a tota la durada de l’estada.
5. En allò que no es preveu expressament, el doctorand o doctoranda seleccionat/da
es compromet a complir el que disposa la normativa de mobilitat internacional
d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
(http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf)
BASE VIII. Aclariment
En tot allò no previst expressament, és d’aplicació la normativa pròpia de la Universitat
de Barcelona. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és
competència del vicerectorat de projecció i internacionalització.
El vicerector de projecció i internacionalització

Àlex Aguilar Vila
Barcelona, 3 de setembre de 2020

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article
46 de l’esmentada Llei.
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar
aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels
seus drets.
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