
 
 
 

 
  
 
 
El dia 2 de novembre de 2016 es va aprovar la Convocatòria de beques de mobilitat amb 
finalitat de docència dins del programa Erasmus+ per als professors de la UB dins la modalitat 
KA107.  
 
La comissió encarregada de fer la valoració dels candidats va emetre la proposta corresponent, 
el dia 31 de gener de 2017, i per això, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Atorgar finançament a les sol·licituds presentades pels següents professors: 
 
Universitat de destí Professor 

McGill University 46973942-F 
Yarmouk University 05429468-L 
Nizhnevartovsk State University 38807665-H 
Siberian Federal University  38409391-N 

Moscow State Linguistic University 46227561-E 
Saint Petersburg State University 40921536-M 
Moscow State Pedagogical University  18412038-D 
Lomonosov Moscow State University 38087942-B 

37279764-F 
City University of Hong Kong 46554884-D 
Nankai University 46220290-L 
 
 
 
Segon.- Deixar en llista d’espera les sol·licituds presentades pels següents professors:  
 
Universitat de destí Professor 

Yarmouk University 46338101-R 
Siberian Federal University  40951715-P 

Moscow State Linguistic University 37279764-F 
Saint Petersburg State University 37279764-F 

46035953-G 
38807665-H 
X4412274-T 

Moscow State Pedagogical University  37279764-F 
City University of Hong Kong 43534504-M 

39350342-X 
40366039-G 

Nankai University 36521282-L 
 
 
 



 
 
 
Tercer.- Desestimar les mobilitats presentades pels següents sol· licitants per no complir els 
criteris d’elegibilitat de la convocatòria: 
 
35064962-J 
46148622-L 
 
 
 
 
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica 
 
 
 
 
 
 
 
Dolores Sánchez Aguilera 
 

 

 
Barcelona, 1 de febrer de 2017 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva executivitat immediata, d’acord 

amb l’article 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 pot 

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 la llei esmentada. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. No 

obstant això, les persones interessades poden 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 mateix òrgan que l’ha dictat. En 

aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no recaigui resolució expressa o 

presumpta dels recursos de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 116 i següents 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. 
 


