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CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES D’ESTUDIS AMB UNIVERSITATS 
ESTRANGERES AMB LES QUALS LA UNIVERSITAT DE BARCELONA HA SIGNAT 

CONVENIS D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL GLOBAL UB MOBILITY (CURS 2022-2023) 

 

ESMENA A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL 

 
En el marc de la convocatòria de places de mobilitat d’intercanvi per estades d’estudis amb 
universitats estrangeres amb les quals la Universitat de Barcelona ha signat convenis 
d’intercanvi d’estudiants del programa de mobilitat internacional Global  UB Mobility (curs 
2022-23), en data 19 de gener es publica la resolució provisional del programa Global UB 
Mobility 2022-23. 
 
Per un error tècnic no es va incloure a la resolució provisional el NIUB 20121290 

 
RESOLC: 

 

Primer.- Incloure el NIUB 20121290 a la resolució provisional  
Segon.- Esmenar un errada tècnica en la llista d’espera de les tres universitats d’Argentina, per 
un error de NIUB. 

Tercer.- Declarar les següent llistes d’espera a Argentina: 
 
PAÍS DE DESTÍ: ARGENTINA 

 

Universitat: Universidad de Buenos Aires (LLISTA D’ESPERA) 
 

NIUB SEMESTRE FACULTAT 

20303146 2n semestre Facultat de Psicologia 

20121290 1er semestre Facultat d'Educació 

20484984 1er semestre Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 

14962216 Anual Facultat de Biologia 

20020210  2n semestre Facultat de Dret 

 

Universitat: Universidad de Belgrano (LLISTA D’ESPERA) 
 

NIUB SEMESTRE FACULTAT 
20121290 1er semestre Facultat d'Educació 

 

Universitat: Universidad de San Martín, UNSAM (LLISTA D’ESPERA) 
 

NIUB SEMESTRE FACULTAT 

20303146 2n semestre Facultat de Psicologia 
20121290 1er semestre Facultat d'Educació 

17781002 Anual Facultat de Biologia 
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Quart.- Mantenir l’adjudicació de plaça del NIUB 20029494 a la Universidad de Chile. 

 

Cinquè.- El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada a través del Mobility-

Online SOP serà del 20 al 27 de gener de 2022. Per acceptar la plaça adjudicada a través del 

Mobility-Online SOP, l’estudiant haurà d’entrar al seu espai personal del SOP, penjar els 

documents requerits i clicar sobre el botó ‘crear’.  

 

Sisè.- En cas de no acceptar la plaça de mobilitat adjudicada en el termini establert, aquesta 

es considerarà rebutjada i, per tant, l’estudiant no podrà optar a ser seleccionat en cap de 

les altres destinacions sol·licitades dins del mateix programa.  

Setè.- Les places vacants podran ser assignades segons ordre de llista d’espera a un altre 

estudiant que no hagi obtingut cap plaça, tal i com indica l’article 18.1b. de la Normativa de 

mobilitat internacional. 

Vuitè.- Finalitzat el període d’acceptació al Mobility-Online SOP i, en cas que hagin quedat 

places vacants, aquestes s’adjudicaran per ordre de llista d’espera entre els estudiants que 

no han obtingut cap plaça. L’adjudicació de les places vacants es durà a terme a través del 

Mobility online SOP el 28 de gener de 2022.  

Novè.- En el cas que un estudiant tingui més d’una plaça assignada per al mateix període de 

temps, en diferents programes de mobilitat, només podrà acceptar una plaça. Les places no 

acceptades dins el termini establert quedaran cancel·lades 

Desè.- La resolució definitiva de l’adjudicació de places es publicarà a la web de l’Oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals (OMPI) el 31 de gener de 2022. 

 
 
Barcelona, 26 de gener de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicerector de Política d'Internacionalització 

Dr. Markus González Beilfuss 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb l'art.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 podrà 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 l'esmentada Llei. També podeu 
interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

No obstant, els interessats podran 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 vicerectorat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs 

contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recursos de reposició, d'acord amb allò que 

disposen els articles 116 i ss. 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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