
     
 
 
Resolució de 9 de maig de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es 
convoca el Programa de mobilitat Erasmus+ i mobilitats a 
Suïssa per a programes de doctorat per a l’any 2017. 
 
La Universitat Jaume I es va adherir al nou programa Erasmus + aprovat pel Parlament 
Europeu l’11 de desembre de 2013 i a les següents convocatòries de propostes que es 
puguin convocar per part del Servei Espanyol Per a la Internacionalització de l’Educació 
(SEPIE) i amb la intenció d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa al nostre 
estudiantat de doctorat, 
 
RESOLC: 

1. Convocar un concurs públic per a la concessió de 6 places d’intercanvi per a 
estudiantat de programes de doctorat de l’UJI per a l’any 2017, una dins del 
Programa Erasmus+ (KA103) a càrrec de la següent partida pressupostària: 
VICIM/L2 11G014/01 LIN 16220, 422-C, aplic 471.1. 

 
2. Publicar a la web http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ i al TAO les bases de la 

convocatòria de places d’intercanvi dins del Programa Erasmus+ doctorat i 
mobilitats a Suïssa per a l’any que s’adjunten en l’Annex I. 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Castelló, en el 
termini de dos mesos a partir de l’endemà al de la seua publicació. No obstant això, contra 
aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, 
davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà 
al de la seua publicació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós 
administratiu anteriorment esmentat, mentre no recaiga una resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17/06/2014), 
 
La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castelló de la Plana, 9 de maig de 2017 



Annex I  
 
PROGRAMA Erasmus+ i mobilitats a Suïssa 
 
Mobilitat d’estudiantat de doctorat 
 
CONVOCATÒRIA 2017 
 
1. INFORMACIÓ GENERAL  
ERASMUS+ és el programa de la Unió Europea per l’educació, formació, joventut i 
esport, aprovat per al període 2014-2021. El vicerectorat d’Internacionalització, 
Cooperació i Multilingüisme de la Universitat Jaume I disposa d’un projecte integrat en 
l’Acció Clau 1 (KA103) del Programa Erasmus+, que té com a finalitat promoure la 
mobilitat de l’estudiantat de l’UJI a una altra institució d'Educació Superior en països del 
programa amb l’objectiu de cursar estudis i obtenir a la tornada el reconeixement establert 
en el document “Acord d’estudis” – Learning Agreement (LA). La durada de la mobilitat 
vindrà marcada per l’acord bilateral firmat amb la institució d’acollida i no podrà ser 
inferior a 3 mesos. Un estudiant pot rebre ajudes per a diversos períodes de mobilitat per 
un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis, independentment del tipus de mobilitat i del 
fet que aquesta haja sigut finançada o haja sigut una “beca zero”. 
Aquesta convocatòria també recull les mobilitat a Suïssa. Aquesta no està recollida dins 
de les mobilitats Erasmus+ però s’hi aplica el mateix procediment. 
Per a aconseguir les finalitats esmentades en el paràgraf anterior i per garantir els principis 
bàsics de publicitat, concurrència, transparència i objectivitat, el Vicerectorat 
d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme ha resolt publicar aquesta 
convocatòria d’urgència, en la qual s’ofereixen 6 places per realitzar estades 
d’investigació doctoral en Universitats que tinguen Carta Erasmus amb les quals l’UJI 
tinga acord bilateral. 
El procediment serà abreujat per necessitats d’esgotar el crèdit abans del 21 de desembre 
de 2017. 
 
2. REQUISITS 
a) Generals 
1. Els sol·licitants han d’estar matriculats en un centre de l’UJI en estudis conduents a 
l’obtenció d’un títol oficial de Doctor durant el present curs acadèmic 2016/2017. En cas 
de ser seleccionats, hauran de mantenir aquesta condició durant tot el període de mobilitat. 
2. Nacionalitat: 

 Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’un país de la Unió Europea o de 
qualsevol altre estat que participe en el Programa Erasmus+. 

 Tenir nacionalitat de tercers països (països no participants en el programa) i estar en 
possessió d’un permís de residència vàlid per residir en Espanya durant el període de 
realització de la mobilitat. 
3. Acreditar el coneixement de la llengua B2 de l’idioma de docència de la universitat de 
destinació o del programa de doctorat en el què s’inscriurà en aquesta abans de l’estada. 
4. No haver incomplit total o parcialment els requisits i obligacions establerts en 
convocatòries prèvies de l’Oficina de Relacions Internacionals de l’UJI. Seran exclosos 
els estudiants que tinguen quantitats pendents de pagament a l’UJI o que hagen incomplit 
convenis de subvenció Erasmus amb anterioritat. 
b) Particulars: Els específics que poguera establir cada centre de destinació i que figuren 
en les condicions de l’acord amb cada destinació. 



Tots aquests documents s’han de presentar per Registre General, presencial o electrònic, 
tot indicant el número de registre: 16746 
 
3. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Es podrà sol·licitar l’ajuda per registre general des del 9 de maig al 22 de maig, ambdós 
inclosos. 
La presentació de sol·licituds implica seguir tot el procediment i complir amb les 
obligacions acadèmiques i administratives de l’estada. 
 
4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD 
-Sol·licitud genèrica en registre general o telemàtic amb la destinació desitjada. 
-Nivell de llengua B2 de la llengua en què es vaja a rebre docència/ formació o un 
document declarant que es va a aconseguir en nivell abans de l’estada a l’estranger. 
-Projecte d’investigació signat per l’estudiant, el tutor de l’UJI i el de la Universitat de 
destinació. 
-E-mail d’acceptació de la universitat de destinació. 
-Carta de motivació. 
 
5. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES 
Es convoquen 6 beques destinades a estudiants universitaris matriculats en l’UJI d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials de doctorat. Els alumnes seleccionats podran 
realitzar estudis en una universitat amb què l’UJI tinga establert un acord 
interinstitucional en el marc del programa Erasmus+. La mobilitat s’haurà d’efectuar a 
partir de la resolució d’aquesta convocatòria i fins al 21 de desembre de 2017 i sempre 
que la Universitat de destinació accepte la mobilitat. 
Els sol·licitants hauran d’acordar amb la universitat de destinació les dates d’estada i el 
projecte d’investigació a realitzar i comptar amb el vistiplau del Tutor/Director de Tesis 
a l’UJI. En la comunicació amb la universitat de destinació els estudiants hauran 
d’adjuntar el CV i el projecte d’investigació proposat. 
 
6. PROCEDIMENT 
a) Relació d’admesos i exclosos. 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licitud es publicarà en la web de l’ORI la relació 
de sol·licitants admesos i exclosos amb les adjudicacions de places. 
b) Valoració de sol·licituds. 
L’avaluació, en cas de ser necessària, la durà a terme una Comissió de Valoració formada 
per la Directora Acadèmica de l’ORI, una tècnica superior de l’ORI, la directora de 
l’Escola de doctorat o persona en qui delegue i els directors dels CAPS amb alumnes 
sol·licitants o persones en què deleguen. Els criteris i barem utilitzats per a l’avaluació 
seran els següents: 
1. Expedient acadèmic: es valorarà fins a 5 punts de la següent manera: 
Nota mitja de l’expedient acadèmic del Grau i/o màster oficial fins a 4 punts 
Segon Grau/Llicenciatura o Màster oficial: fins a 1 punt. 
2. Projecte d’ Investigació i carta de motivació: Fins a 3 punts. 
Tindran preferència els projectes que ja tenen contacte amb les universitats de destinació 
3. CV (Europass): Fins a 2 punts 
4. Nivell d’ idioma superior a l’exigit pel destí : Fins a 1 punt 
c) Adjudicació de places: Finalitzat el procediment de selecció, si escau, la relació 
d’adjudicació de places es publicarà en el web de l’ORI. Les persones seleccionades 



hauran d’acceptar o renunciar mitjançant una comunicació per correu electrònic a 
l’adreça: intercanviat@uji.es 
d) Renúncies: Les renúncies abans o durant la mobilitat s’han de comunicar al més 
aviat possible per email: intercanviat@uji.es. 
 
7. DOTACIÓ ECONÒMICA DE LES AJUDES 
Mobilitats Erasmus+ 
La beca Erasmus+ té un caràcter fonamentalment acadèmic i per tant facilita la mobilitat 
d’estudiants a altres països amb el posterior reconeixement acadèmic dels estudis 
realitzats. Les ajudes pretenen contribuir a les despeses addicionals derivades de la 
mobilitat i mai cobrirà la totalitat de les despeses generades a l’estranger. 
Aquesta beca és compatible amb altres beques locals, nacionals o internacionals.  
Per a més informació sobre les ajudes, consulteu l’enllaç:  
http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/Informacion_financiera_2017.pdf, pàgina 5. 
 
Mobilitats a Suïssa 
Seran les universitats suïsses les encarregades de donar informació de les quanties i 
condicions als seleccionats, si escau. 
 
Suport a estudiants amb necessitats especials 
Haurà de comunicar aquesta condició en el moment de presentar la sol·licitud i se li 
informarà de les ajudes addicionals que hi puguen haver segons la destinació. 
 
8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
-Tenir un compte de correu electrònic a l’UJI i revisar-lo periòdicament. 
-Complir amb les obligacions administratives i acadèmiques que l’ORI i l’Escola de 
Doctorat li plantegen abans, durant i posteriorment a l’estada. 
-Fer-se la targeta sanitària europea si van a un país hi ha cobertura sanitària o contractar-
se una assegurança privada per estar coberts durant l’estada. L’Oficina de Relacions 
Internacionals de la Universitat Jaume I només contractarà una assegurança de viatge als 
seleccionats en aquesta convocatòria durant les dates d’estada acadèmica. 


