
    
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL 
CONVOCATÒRIA DE  MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA EACEA (CURS 

2022-2023) 
(KA131-SMT-2021/1) 

 
 
En el marc de la convocatòria de places de mobilitat per a estades de pràctiques del programa Erasmus+ de 
l’EACEA (curs 2022-2023), publicada el 29 de novembre de 2021, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Tenint en compte la proposta d’assignació de places realitzada per les  

Comissions de selecció dels centres de la UB, concedir les següents mobilitats:  

País Nom de la institució/empresa Data inici Data final DNI /NIE 

Alemanya JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET WUERZBURG 1/9/2022 23/12/2022 47959008Y 

 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 1/2/2023 30/6/2023 49326527Z 

 
UNIVERSITAET ZU LUEBECK 1/2/2023 30/6/2023 26566881H 

Bèlgica UNIVERSITY OF ANTWERP 26/9/2022 23/12/2022 47748165G 

Finlàndia UNIVERSITY OF HELSINKI 1/2/2023 1/7/2023 49263041P 

 

UNIVERSITY OF HELSINKI, LAMMI BIOLOGICAL 
STATION 1/2/2023 30/6/2023 49187000M 

Noruega 
SARS INTERNATIONAL CENTRE FOR MARINE 
MOLECULAR BIOLOGY, UNIVERSITY BERGEN 1/2/2023 30/6/2023 47596801A 

Països Baixos ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM 1/2/2023 30/6/2023 54253655J 

Regne Unit THE UNIVERSITY OF MANCHESTER 6/2/2023 9/6/2023 47922978V 

Suècia LUNDS UNIVERSITET 13/2/2023 23/6/2023 44939112X 

 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 1/2/2023 30/6/2023 21789066Q 

 
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES 15/9/2022 15/1/2023 43385490S 

 

 

Segon.- Excloure les sol·licituds següents per incompliment dels criteris d’elegibilitat: 

DNI /NIE 

38882161V 

49185772L 

 

 

 



    
Tercer.- Els estudiants beneficiaris d’una plaça de mobilitat han d’acceptar en el termini següent: del 17 al 22 de 

març de 2022. En cas de no comunicar l'acceptació dins el termini establert, es considerarà que la plaça de 

mobilitat no  ha estat acceptada. 

Quart:- La publicació de la resolució definitiva d’aquesta convocatòria serà el 4 d’abril de 2022.               

 

Cinquè.- Que es publiqui aquesta resolució a la seu electrònica de la UB i a la pàgina web de l’Oficina de 
Mobilitat i Programes Internacionals. 

 

 

 

 

El vicerector de Política d’Internacionalització 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl Ramos Lobo 

 

 
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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