
 

 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 
En el marc de la convocatòria extraordinària de places de mobilitat per a estades d’estudis a institucions 
amb les quals l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), centre adscrit de la Universitat de Barcelona 
ha signat convenis d’intercanvi d’estudiants en el marc del programa de mobilitat internacional Global 
Faculty UB (curs 2021-2022), de 27 de maig de 2021, 

 
RESOLC: 

 
Primer.-Tenint en compte la proposta d’assignació de places realitzada per la  
Comissió de selecció del centre ENTI-UB, concedir la següent plaça de mobilitat: 

PAÍS NOM UNIVERSITAT PERÍODE DNI/NIE 
COREA DEL SUD DONGSEO UNIVERSITY Segon semestre 21/22 49286754P 

 
Segon.- L’estudiant beneficiari d’una plaça de mobilitat han d’acceptar en el termini següent: del 16 al 21 
de juny de 2021.  En cas de no comunicar l'acceptació dins el termini establert, es considerarà que la plaça 
de mobilitat no ha estat acceptada. 

Tercer.- 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. 

Quart.- Que es publiqui aquesta resolució als llocs indicats a la Base V de la convocatòria. 
 
Barcelona, 15 de juny de 2021 

 
 
 
 

               
El Vicerector de Política d'Internacionalització 
Dr. Markus González Beilfuss 

  
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. 


