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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MOBILITAT  
AMB FINALITAT DE DOCÈNCIA o FORMACIÓ DINS EL PROGRAMA ERASMUS+ 

PER ALS PROFESSORS DE LA UB 
dins la modalitat KA107  

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 6 de febrer de 2018, 
ha aprovat les bases que han de regir la concessió de beques  de mobilitat dins el 
marc del programa Erasmus+ KA107 (mobilitat entre països del programa i països 
associats, a càrrec del finançament dels projectes 2016-1-ES01-KA107-023474 o 
2017-1-ES01-KA107-036426. 

Primera. Objecte de la convocatòria 

L'objecte de la convocatòria és atorgar 29 beques de mobilitat  amb finalitat de 
docència i/o formació a professors  de la Universitat de Barcelona per dur a terme 
una mobilitat a les universitats segons consta a l’Annex 1 d’aquesta convocatòria. 

Segona. Beneficiaris i requisits de les sol·licituds 

Es poden beneficiar d'aquestes beques les persones que compleixin els requisits 
següents, tant en el moment de fer la sol·licitud com durant tot el període de l'ajut: 

• Ser europeu o tenir residència permanent.

• Ser professor de la Universitat de Barcelona, amb vinculació contractual vigent
en el moment de sol·licitar l’ajut i de realitzar l’activitat per la qual es sol·licita

• Que hagi estat acceptat per la institució de destí  d’acord amb l’oferta
adjunta a la present convocatòria (Annex 1).

Tercera. Durada de les activitats 

Les mobilitats hauran de tenir lloc a partir de l’endemà de la publicació dels resultats 
fins a la data que s’indica a cada plaça. La durada de les mobilitats depèn de la 
universitat de destinació i s’explicita en l’Annex 1 d’aquesta convocatòria.  La mobilitat 
amb finalitat de docència ha de tenir una càrrega mínima de 8h de docència/setmana. 

Quarta. Formalització de les sol·licituds 

La convocatòria romandrà oberta des del 6 de febrer de 2018 al 28 de febrer 
de 2018.   

Caldrà presentar la següent documentació adreçada a l’oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals en qualsevol dels Registres Oficials de la UB: 

• Formulari de sol·licitud d’estada dins el programa ERASMUS+ per als
professors de la UB
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• Document d’acceptació “Staff Mobility for Teaching” en cas de mobilitat 

per docència i “Staff Mobility for Training” en el cas de mobilitat de 
formació,  aprovat i signat per la Universitat de destí i pel Director del 
Departament d’adscripció del professor de la UB 
 

 
Cinquena. Criteris d'avaluació de les sol·licituds 
 
La comissió de selecció valorarà les sol·licituds i prioritzarà els candidats, 
segons els criteris establerts i atenent criteris de disponibilitat pressupostària: 
 

• CV del sol·licitant (de 0 a 5 punts) 
• Objectiu de l’estada : 

o En el cas de mobilitats per a docència es valorarà el Programa de 
docència proposat, segons el document “Staff Mobility for 
Teaching” (de 0 a 4 punts). Cal tenir en compte que es valorarà si 
la docència és a nivell de màster (de 0 a 1 punt). 

o En el cas de mobilitats per a formació es valorarà el Programa de 
formació proposta, segons el document “Staff Mobiltiy for 
Training” (de 0 a 5 punts) 

• Pertinença a un grup d’innovació docent ( de 0 a 2 punts) 
• No haver gaudit de l’ajut amb anterioritat (de 0 a 2 punts) 

 
S’adjudicaran les places per ordre de puntuació. Les sol·licituds que no 
obtinguin finançament passaran a formar part de la llista d’espera per odre de 
puntuació. 
 
Sisena. Comissió de selecció 
 
La valoració de les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria, la fa una 
comissió presidida pel Vicerector de Projecció i Internacionalització,  com a 
vocal la vicerectora de professorat, com a secretària, la cap de l’Oficina de 
Mobilitat i Programes Internacionals, o les persones en qui deleguin. 
 
Setena. Import i forma de pagament 
 
La beca consistirà en un ajut de viatge que depèn de la distància en quilòmetres entre 
la universitat d’origen i de destí (veure Annex 1) i una dieta diària de 160€. 
La beca inclou una assegurança mèdica, d’accidents i repatriació durant la durada de 
la mobilitat. 
 
La forma de pagament quedarà establerta en el contracte de subvenció que el 
beneficiari de la beca haurà de signar abans de l’inici de la mobilitat.  
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Vuitena. Obligacions del beneficiari 

La persona beneficiaria de la beca haurà de remetre a l’oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals abans d’iniciar la seva mobilitat el contracte de subvenció 
emplenat i signat. 

En cas de renúncia, haurà d’avisar el més aviat possible, perquè es pugui comunicar al 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. (SEPIE).  

En un termini de vint dies, desprès de tornar a la UB, s’haurà de lliurar l’Oficina de 
Mobilitat i Programes Internacionals: 

• Certificat d’estada de la institució d’acollida
• L’Informe final de valoració (mitjançant el Mobility Tool del SEPIE).
• Justificants originals de la realització del viatge (factures dels bitllets, targetes

d’embarcament, tiquets de taxi, transports, hotel etc.).

Novena. Resolució de la concessió 

La resolució de l’adjudicació de beques es publicarà a la web de l’Oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals a partir del 12 de març de 2018. 

Desena. 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 d’ordenació acadèmica. 

El Vicerector de Projecció i Internacionalització 

Àlex Aguilar Vila 

Barcelona, 6 de febrer de 2018 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva executivitat immediata, d’acord 
amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es pot 
interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, segons el que 
estableix l’article 46 de la llei esmentada. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. No 
obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició en 
el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En 
aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no recaigui resolució expressa o 
presumpta dels recursos de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. 
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Annex 1 

Distribució i finançament de les mobilitats: 

BÒSNIA I HERZEGOVINA 

Universitat  Nº 
places 

Durada  Ajut 
de 
viatge 

Ajut 
d’estada  

Facultat  Tipus de mobilitat  

University of 
Sarajevo 

4 14 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

275€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència/Formació 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2018 

Universitat Nº 
places  

Durada  Ajut de 
viatge 

Ajut 
d’estada 

Facultat  Tipus de 
mobilitat 

University of 
Sarajevo 

2 5 dies (+ 2 
de viatge) 

275€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència 

University of 
Mostar 

1 Docència 

Tuzla University 1 Docència 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 

CANADÀ 

Universitat Nº 
places  

Durada  Ajut 
de 
viatge 

Ajut 
d’estada  

Facultats  Tipus de 
mobilitat 

University of 
Ottawa

1 5 dies (+ 
2 de 
viatge) 

820€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina, 

Educació i la 
Telfer School 

of 
Management) 

Docència 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 

JORDÀNIA 

Universitat Nº 
places  

Durada  Ajut de 
viatge 

Aju t 
d’estada 

Facultats  Tipus de 
mobilitat  

University of 
Jordan 

1 5 dies (+ 
2 de 
viatge) 

530€ 160€/dia Filologia Docència 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2018 
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Universitat  Nº 

places  
Durada  Ajut de 

viatge 
Ajut 
d’estada 

Facultats  Tipus 
mobilitat  

University of 
Jordan 
 

1 

5 dies (+ 2 
de viatge) 530€ 160€/dia 

Filologia Docència 

Yarmouk 
University 

1 Totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència 

Princess Sumaya 
University for 
Technology 
 

1 Economia Docència 

University of 
Jordan 
 

1 6 dies (+2 
de viatge) 530€ 160€/dia 

Filologia Formació 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 
 
 
MARROC 
 
Universitat  Nº 

places  
Durada  Ajut 

de 
viatge 

Ajut 
d’estada  

Facultats  Tipus de mobilitat  

Mohammed 
V University 
in Rabat 
 

2 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

275€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència/Formació 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2018 
 
 
Universitat  Nº 

places  
Durada  Ajut de 

viatge 
Ajut 
d’estada 

Facultats  Tipus de 
mobilitat 

Mohammed V 
University in Rabat 
 

1 7 dies (+ 
2 de 
viatge) 

275€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència 

Euro-Mediterranean 
University of Fes 

1 Docència 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 
 
 
PALESTINA 
 
Universitat  Nº 

places  
Durada  Ajut de 

viatge 
Ajut d’estada  Facultats  Tipus de 

mobilitat  
 
Bizreit 
University 

 
2 

 
5 dies (+ 
2 de 
viatge) 

 
530€ 

 
160€/dia 

 
totes 

(excepte 
Medicina) 

Docència 

1 Formació 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 
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RÚSSIA 
 
Universitat  Nº 

places 
Durada  Ajut 

de 
viatge  

Ajut d’estada  Facultats  Tipus de 
mobilitat 

Lomonosov 
Moscow State 
University 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

530€ 160€/dia Filologia Docència 

Lomonosov 
Moscow State 
University 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

530€ 160€/dia Filologia Formació 

Universidad 
Estatal 
Lingüística de 
Moscú 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

530€ 160€/dia Filologia 
 

Docència 

Universidad 
Estatal 
Lingüística de 
Moscú 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

530€ 160€/dia Filologia 
 

Formació 

Universidad 
Federal de 
Siberia 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

820€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència 

Universidad 
Estatal de 
Nizhnevartovsk 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

820€ 160€/dia Filologia 
 

Docència 

Universidad 
Estatal de 
Nizhnevartovsk 

1 5 dies 
(+ 2 de 
viatge) 

820€ 160€/dia Filologia 
 

Formació 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 
 
 
UCRAÏNA 
 
Universita t  Nº 

places 
Durada  Ajut de 

viatge 
Ajut 
d’estada 

Facultats  Tipus de 
mobilitat 

V.N. Kazarin 
Kharkiv 
National 
University 

1 5 dies (+ 
2 de 
viatge) 

360€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència 
 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 
 
 
 
CHINA 
 
Universitat  Nº 

places 
Durada  Ajut de 

viatge 
Ajut 
d’estada 

Facultats  Tipus de 
mobilitat 

Beijing 
Normal 
University 

1 5 dies (+ 
2 de 
viatge) 

1100€ 160€/dia totes 
(excepte 
Medicina) 

Docència 
 

La mobilitat s’ha de realitzar abans del 31/05/2019 


