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Convocatòria d’ajuts per a la promoció de la internacionalització dels centres de 
la Universitat de Barcelona. 

 
Correcció a la resolució de concessió d’ajuts publicada el 21 de juny de 2022 

 
 
Degut a errors en la informació relativa als candidats presentats a la convocatòria, el rector 
resol aprovar la correcció següent: 
 
En el primer punt on consten les propostes atorgades amb finançament, la relació de propostes 
de la Modalitat 2 (“Accions conjuntes de docència, recerca i transferència de coneixement amb 
Institucions d’Educació Superior internacionals”) ha de ser la següent: 
 

Centre UB Representant Centre Puntuació 
obtinguda 

Import 
concedit 

Biologia Vicedegana de Mobilitat i Relacions 
Internacionals 9,2 3.000,00 € 

Economia i 
Empresa 

Coordinadora del programa de doctorat en 
Empresa 8,5 3.000,00 € 

Dret Vicedegà de Recerca, Transferència i Relacions 
Internacionals (Proposta BIP) 8,2 3.000,00 € 

Biologia Cap d’estudis grau de Ciències Biomèdiques 7,9 3.000,00 € 

Dret Vicedegana d'Afers Institucionals, Patrocini i 
Postgraus 7,8 2.500,00 € 

Dret Vicedegà de Recerca, Transferència i Relacions 
Internacionals (Proposta Escola d’Estiu) 7,8 3.000,00 € 

Educació 
Coordinadora del Màster de Formació del 
Professorat de Secundària, Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes 

7,6 3.000,00 € 

Geografia i 
Història 

Cap d'estudis del grau d'Antropologia Social i 
Cultural 7,4 3.000,00 € 

Biologia Coordinador del Màster Genetics & Genomics 7,2 3.000,00 € 

Biologia Cap d’Estudis del Grau de Biotecnologia 7,1 3.000,00 € 

Medicina i C. de 
la Salut Director del Departament d'Odontoestomatologia 6,2 1.700,00 € 

Educació Responsable de Relacions Internacionals 6,1 2.500,00 € 

Farmàcia i C. de 
l'Alimentació 

Coordinadora del Màster de Desenvolupament i 
Innovació d’Aliments 6,0 3.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Guàrdia Olmos  
Rector  
 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
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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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