ESMENA A LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL PUBLICADA EL 8 DE FEBRER DE 2021

En el marc de la convocatòria de places de mobilitat d’intercanvi 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 2021-22), amb data 8 de febrer de 2021 es publica la resolució provisional.
Tenint en compte que s’han detectat alguns errors tècnics,
RESOLC:

Primer.- Esmenar els errors i adjudicar les següents places de mobilitat:

PAÍS DE DESTÍ: COSTA RICA
Universitat: Universidad de Costa Rica
NIUB

SEMESTRE

FACULTAT

20133610

1er semestre

Facultat de Geografia i Història

PAÍS DE DESTÍ: CANADÀ
Universitat: University of Toronto
NIUB

SEMESTRE

FACULTAT

20231481

1er semestre

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
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Segon.- Declarar les següents llistes d’espera:

PAÍS DE DESTÍ: ESTATS UNITS
Universitat: State University of New York, Oswego (SUNY Oswego) (LLISTA D’ESPERA)
NIUB
20215790
18059860
20158961

SEMESTRE
Anual
2n semestre
1r semestre

FACULTAT
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Facultat de Física

Universitat: University of California (LLISTA D’ESPERA)
NIUB
20215790
20223162
20097744

SEMESTRE
Anual
Anual
2n semestre

FACULTAT
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Facultat de Filologia i Comunicació
Facultat de Filologia i Comunicació

Tercer.- Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar-la en el termini
següent: del 20 de febrer al 26 de febrer de 2021. En cas de no comunicar l'acceptació dins
el termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat ha estat renunciada.

Quart.- L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la Universitat de Barcelona no
comporta que l’estudiant seleccionat sigui automàticament admès a la universitat de destinació,
que és qui en última instància ha d’acceptar-lo.

Cinquè.- La publicació de la resolució definitiva d’aquesta convocatòria serà el 19 de febrer del
2021.

Sisè.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria.
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Barcelona, 16 de febrer de 2021

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 d'Estudiants. 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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