
 
 

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT ERASMUS EN MÀSTERS 
UNIVERSITARIS  PER AL SEGON SEMESTRE DEL CURS 

2012/2013 
 

La Universitat Jaume I s’empara en el marc del programa Erasmus i d’acord amb 
l’article 88, Sobre els ensenyaments i títols i la mobilitat d’estudiants, de la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats (BOE 13/04/2007), la qual explicita que, 
entre d’altres, les universitats han de fomentar la mobilitat dels estudiants en l’espai 
europeu d’educació superior a través de programes de beques i ajudes i crèdits a 
l’estudi, o en el seu cas, complementant les beques i ajudes de la Unió Europea.    
 
D’acord amb aquesta iniciativa, aquest Rectorat RESOL: 
 
Primer. Convocar un concurs públic per a la concessió de 9  places i ajudes per a 
estudiants matriculats en 3 màsters universitaris per a realitzar estudis durant el segon 
semestre del curs 2012/2013 en universitats sòcies Erasmus a càrrec de VCRIIM, L2, 
PROJECTE 11G014, SP 01, L 0000, APLIC 4711 per un import màxim de 4375 euros i 
1500 euros a càrrec de INIT/PR/541-A/08I353/08412. 
 
Segon. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria i que figuren en l’annex I i 
l’oferta de places en l’annex II. 
 
Tercer. Publicar la convocatòria de les ajudes en el web de la Universitat, 
http://www.uji.es/serveis/otci. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116, 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, 
comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 8, 14 i 46, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol 
altre recurs que s’estime oportú. 
 
El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 26/06/12),  
la vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme 
 
 
 
 
 
Inmaculada Fortanet Gómez 
 
Castelló de la Plana, 28 de gener de 2013 
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Annex I 
 
Convocatòria d’ajudes de mobilitat Erasmus-estudis en màsters 
universitaris  per al segon semestre del curs 2012/2013 
 
Dates de la convocatòria:  del 28 de gener al 8 de febrer de 2013.  
 
ÍNDEX 
 

1. Objectius de la convocatòria 
2. Característiques de la convocatòria 
3. Requisits per participar en el programa 
4. Procediment i termini de presentació de sol·licituds  
5. Instrucció i resolució del procediment 
6. Criteris de valoració 
7. Informació sobre les ajudes 
8. Modificació de les adjudicacions 
9. Pagament i justificació de l’ajuda 
10.  Incompatibilitat amb altres ajudes 
11.  Incompliment i reintegrament 
12.  Obligacions de l’estudiantat 
13.  Comunicacions 
14.  Acceptació de les clàusules 
15.  Règim jurídic 
16.  Calendari 
17.  Informació addicional 

Carta de l’estudiant Erasmus 
 
Annex II: Oferta de places 
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1. OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA ERASMUS-MASTER-ESTUDIS 

 
La present convocatòria ofereix la possibilitat a l’estudiantat de Màster universitari de 
l’UJI de cursar estudis reconeguts en una universitat europea, mitjançant un conveni 
Erasmus d’intercanvi d’estudiantat, signat entre l’UJI i universitats europees, incloent-
hi Turquia, que hagen signat una Carta Universitària Erasmus. El conveni ha d’estar 
registrat en la base de dades de l’Oficina de Relacions Internacionals. 
 
Els objectius d’aquest programa són: 

• Permetre que l’estudiantat es beneficie educativa, lingüística i culturalment de 
l’experiència de l’aprenentatge en altres països europeus.  

• Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les 
institucions d’acollida.  

• Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben 
qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.  

• Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d’estades a l’estranger, 
mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible.  

El programa està promogut per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que 
depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. 
 

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

L’estudiantat del màster pot optar a totes les places ofertes pel seu màster (vegeu 
l’apartat Oferta de places).  En total s’ofereixen 9  places d’un semestre de durada en 3 
màsters a 4 universitats d’ Alemanya, Grècia, Polònia I Portugal, vegeu Annex II i 
oferta en l-eujier. El període d’estada s’haurà de finalitzar només tard del 30 de 
setembre de 2013.  Les direccions de Màster han de garantir el reconeixement dels 
estudis abans de la partida de l’estudiantat. El contracte d’estudis serà negociat i signat 
per totes les parts abans de la partida de l’estudiantat i hi constaran les assignatures que 
realitzarà a la universitat de destinació i les assignatures de l’UJI de les quals sol·licitarà 
reconeixement.  En el cas de l’assignatura de pràctiques, serà necessari la signatura d’un 
annex al conveni Erasmus. També s’inclou la possibilitat de fer una estada per a 
elaborar el treball fí de Màster. Per tant, l’estudiantat haurà de ser acollit per professorat 
d’un departament, el qual es faça càrrec de la seua supervisió. En tots els casos, la 
coordinació del Màster transferirà la nota obtinguda en la universitat de destinació a 
l’expedient de l’estudiantat.   No es podran considerar estades només per a fer una 
investigació per al projecte fí de Màster sense que l'estudiantat obtinga una nota en 
destinació, la qual haurà de ser transferida a l’expedient de l’UJI. 
 
 Durant aquest període, l’estudiantat quedarà matriculat a l’UJI i a la institució de 
destinació, on l’estudiantat estarà exempt de pagar taxes acadèmiques. A l’acabament 
de l’estada a l’estranger, la institució d’acollida ha de remetre a l’estudiantat i a la seua 
institució d’origen un certificat d’estada i un certificat de notes. Al final d’aquesta, la 
institució d’origen de l’estudiantat reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats. 
Els/Les coordinadores de Màsters són els responsables dels intercanvis, d’elaborar el 
contracte d’estudis, de conèixer el calendari acadèmic i de buscar un supervisor 
acadèmic en la universitat de destinació.   
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Es convoquen dos tipus d’ajudes: 

Ajudes Erasmus i ajudes de l’UJI: vegeu l’apartat 7. 

 

3. REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

Poden optar a les places les persones que reunisquen els següents requisits: 

• Ser nacional o resident en la UE. Podran participar les persones que, no sent 
nacionals d’un dels països participants en el Programa d’Aprenentatge 
Permanet, ho siguen de tercers països i estiguen en possessió d’un permís de 
residència vàlid per a estudiar a Espanya durant el període de realització de la 
mobilitat.  

• Estar matriculat/da en el màster especificat en la convocatòria en el curs actual i 
haver cursat almenys 3 assignatures obligatòries.  

• En el cas de Màsters virtuals, l’estudiant ha de trobar-se vivint a Espanya 
legalment. 

• En el cas de Màsters interuniversitaris, només podran optar estudiants que 
estiguen matriculats en l’UJI.  

• Que en el moment de fer l’estada li queden crèdits per cursar. 
• Tenir coneixements mínims de nivell B1 d’anglès, o portuguès A2.  En el cas 

del Master Erasmus Mundus en Geoinformàtica aquest nivell es considera ja 
assolit.   

• No ser beneficiari de cap altra ajuda per a aquest fí, vegeu apartat 10. 

• Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 

• En el cas d'haver sigut beneficiari d'una ajuda Erasmus-estudis, podran optar 
també a les ajudes, però en la mesura en què en queden places lliures i sempre 
després de les sol·licituds d'aquells sol·licitants que no hagen obtingut mai una ajuda 
Erasmus-estudis.  

• Estan exclosos estudiants que ja hagen gaudit d’una ajuda Erasmus-Màster 
d’aquesta universitat en altres convocatòries.  

 
4. PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
L’oferta de places i el formulari de sol·licitud es troben en la pàgina web de l’UJI, en 
l’enllaç e-UJIer@, apartat «Acadèmica. Programes d’intercanvi».  
 
Per a participar en el programa l’estudiantat ha d’emplenar aquest formulari de 
sol·licitud, i hi ha de classificar, per ordre de preferència, les places que se sol·liciten.  
També haurà de redactar un escrit de motivació el qual serà baremat segons l’apartat 6. 
 
En emplenar aquest formulari, la persona sol·licitant accepta que les seues dades 
personals seran comunicades a la universitat de destinació en el cas de ser seleccionada. 
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Desprès d’haver realitzat aquesta sol·licitud en línia, la persona sol·licitant rebrà un 
missatge electrònic de confirmació d’haver realitzat la sol·licitud que ha de conservar 
com a prova per a qualsevol possible reclamació.  Una vegada guardada la sol·licitud, es 
poden fer modificacions fins a l’últim dia de la convocatòria. Només les persones que 
han de presentar documentació addicional a la sol·licitud han de lliurar una còpia 
impresa de la sol·licitud a la finestra del Registre General (primera planta Edifici 
Rectorat) de la Universitat.   

Així mateix, les sol·licituds poden presentar-se telemàticament en els termes previstos 
en la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, i en la Normativa per la qual es regula 
l'administració electrònica a la Universitat Jaume I. 
 
4.1. Documentació addicional a presentar (original y cópia per a confrontar): 

a) Passaport i targeta de residència d’estudiant emesa pel Ministeri de l’Interior per 
als ciutadans estrangers no europeus o qué no tinguen un número de NIE. 

b) Certificat de coneixement d’idiomes o estades realitzades a l’estranger dins d’un 
programa d’intercanvi d’estudis o de pràctiques (original o còpia confrontada), 
especificats en la base 6, del nivell mínim exigit o superior de la llengua exigida 
en cada plaça.   

c) Per a l’estudiantat que no siga titulat a l’UJI, declaració responsable de no haver 
rebut cap ajuda Erasmus-estudis o certificat d’haver realitzat una estada 
Erasmus-estudis expedit per la universitat de destinació o certificat d’estada 
Erasmus-estudis per la universitat d’origen, en el cas d’haver-la realitzada. 

d) Per a l’estudiantat que no siga titulat a l’UJI, original o còpia confrontada del 
certificat de notes dels estudis que van donar accés al Màster, on conste la nota 
mitjana obtinguda. 

e) Per als nos residents en Espanya, certificat de residència fiscal emès per les 
autoritats competents del seu país de residència, segons el què exigeix l’article 
22.5 del Real Decret 887/2006. 

El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre els dies 28 de gener al 8 de 
febrer de 2013 ambdós inclosos.  
 
 
5. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT 
  
5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’exposarà a continuació en el tauler 
d’anuncis i en la pàgina web de l’ORI www.uji.es/serveis/otci la resolució provisional de 
persones admeses i excloses per a aquest procediment selectiu. El termini per esmenar 
errors o omissions serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la seua publicació. Acabat 
aquest termini, es farà pública la resolució definitiva de persones admeses i excloses.   
 
5.2. Una comissió de valoració portarà a terme la valoració i examen de les instàncies 
d’acord amb els criteris establerts en la clàusula 6 de les presents bases. La Comissió de 
valoració estarà presidida per la directora acadèmica de l’Oficina de Relacions 
Internacionals, un tècnic superior de l’ORI, a més dels coordinadors dels Màsters que hagen 
rebut sol·licituds i un representant del Consell d’Estudiants. Aquesta comissió emetrà una 
proposta de resolució d’adjudicació de les ajudes.  
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5.3. La resolució de concessió provisional l’emet el Rectorat, sense perjudici de la delegació 
de firma de 26 de juny de 2012 en la vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i 
Institucionals i Multilingüisme. Aquesta resolució es publicarà en la pàgina web 
www.uji.es/serveis/otci. A partir d’aquesta publicació s’obrirà un termini de reclamacions 
de 10 dies hàbils. Les reclamacions s’han de dirigir al rector esmentant la unitat 
administrativa, l’ORI 
 
5.4. Es crearà una llista d’espera, per la qual, en el cas de renúncies de beneficiaris o 
anul·lació de concessions, s’oferiran als suplents. 
 
5.5 Quan haja finalitzat la resolució de les reclamacions presentades, es publicarà una 
resolució definitiva amb la relació d’adjudicataris en www.uji.es/serveis/otci. Contra 
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el 
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació.  
 
No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar un 
recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes, 
comptador a partir del dia següent al de la notificació; 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 116 i següents de la 
Llei 30/1992, 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. 
  
 
5.6 ADMISSIÓ PER LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ. 
L’estudiantat no estarà formalment admès fins que no s’hi registre emplenant el 
corresponent imprès de sol·licitud i enviant la documentació pertinent.  Aquesta oficina 
no es responsabilitza si el termini de sol·licitud ja ha caducat.   
Es recomana no comprar un bitllet d’avió fins no rebre la confirmació de l’admissió per 
la universitat de destinació.  L’ORI no es farà càrrec de reemborsament de despeses de 
viatge per aquest motiu o cap altre semblant. 
 
 
6. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Per a la concessió d’aquestes ajudes, sempre que la persona sol·licitant complisca els 
requisits exigits, es tindran en compte els següents criteris de valoració: 
 

1.  Crèdits superats, si escau: fins a 1 punt. 
2.  Nota mitjana: fins a 10 punts.  (Només si tots els candidats del mateix Màster ja 

en tenen nota).  Del contrari s’utilitzarà la nota de l’expedient dels estudis previs 
que van donar accés al Màster. 

3.  Escrit de motivació: fins a 3 punts.   La sol·licitud conté un apartat reservat per a 
l’escrit de motivació on (en un màxim de 2 fulls) l’estudiantat ha d’explicar quines 
assignatures voldria realitzar a la universitat de destinació i quines assignatures de 
l’UJI espera poder reconèixer o en el cas de projecte fer una proposta de la recerca 
que van a dur a terme, a més d’explicar l’interès que tindria l’estada per al seu futur 
professional o acadèmic.    
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4. Coneixement de la llengua d’estudis, nivell superior a B1 d’anglès o nivell A2 de 
portuguès (fins a 2 punts), el qual es podrà acreditar de la manera següent: 

• Certificats de nivell aprovats en la taula d’equivalència del SLT que s’indiquen 
en: http://www.uji.es/bin/serveis/slt/normativa/telle11.pdf.   

• Haver realitzat un període d’estudis o de pràctiques a l’estranger dins d’un 
programa d’intercanvi en el país de destinació de la llengua exigida. Cal 
presentar el certificat de la universitat de destinació o de la empresa, i el 
certificat de la universitat d’origen, en el cas que no hage sigut concedit per 
l’UJI. 

• Certificat expedit pel SLT de les seues proves d’acreditació d’idiomes. 
 
5.  No haver obtingut una ajuda Erasmus-estudis anteriorment (3 punts). 

 
• En el cas d'haver sigut beneficiari d'una ajuda Erasmus-estudis, podran optar 

també a les ajudes, però només a l’ajuda UJI i en la mesura en què en queden places 
lliures i sempre després de les sol·licituds d'aquells sol·licitants que no hagen 
obtingut mai una ajuda Erasmus-estudis.  

 
Estudiantat amb discapacitats: la Comissió atorgarà fins a 0,23 punts addicionals als 
sol·licitants que presenten algun grau de discapacitat. L’acreditació de la discapacitat 
requerirà la presentació del certificat pertinent al Registre. 
 
Amb les puntuacions obtingudes es confeccionarà una llista en ordre descendent i 
s’assignarà a cada sol·licitud l’import de l’ajuda que hi correspon, fins a l’esgotament 
del crèdit disponible. 
 
 
7. POSSIBILITAT D’ AJUDES  
 
Aquest vicerectorat emetrà una resolució de concessió d’ajudes a l’estudiantat que hage 
obtingut plaça en aquesta convocatòria.  
Les ajudes poden ser de dos tipus segons les característiques de la persona sol·licitant, a 
tot l’estudiantat que complisca els requisits de l’apartat 3 i hage obtingut una plaça.   
 
En tots els casos, l’ajuda econòmica està destinada a cobrir part de les despeses de 
viatge, allotjament i manutenció. L’estudiantat ha de complementar-la amb fons propis. 
Les persones beneficiàries estan exemptes del pagament de taxes acadèmiques a la 
universitat de destinació. 
 
 
7.1. Ajuda Erasmus 

 
Destinada a estudiants i estudiantes que complisquen els requisits de l’apartat 3 i que no 
hagen obtingut mai una ajuda Erasmus-estudis. La quantia mínima  és de 210 
euros/mes. Aquesta ajuda prové del finançament de l’OAPEE (fons europeus) (110 
euros/mes), del Ministeri d’Educació (100 euros/mes).  Hi ha una ajuda complementària 
de l’UJI per als no becaris del Ministeri d’Educació de 45 euros/mes. Hi ha una ajuda 
complementària del Ministeri d’Educació per als seus becaris de 85 euros/mes, la 
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condició és haver sigut becari en el curs anterior. El Màster Erasmus Mundus de 
Geoinformàtica concedeix una ajuda addicional de 100 euros/mes fins a 5 mesos. La 
durada mínima serà de 3 mesos i la durada màxima de 5 mesos, segons l’oferta de 
places publicada.  

 
7.2. Ajuda de l’UJI 
 
Es convoquen un màxim de dues beques, en aquest concepte a càrrec de VCRIIM, L2, 
PROJECTE, ERASMUS 11G014, SP 01, APLIC 4711, L 00000.  
D’aquesta ajuda serà beneficiari l’estudiantat seleccionat que complisca la condició 
següent: 

• *Haver sigut beneficiari d’una ajuda Erasmus estudis. 
 

L’ajuda de l’UJI serà de 255 euros/mes i d’una durada mínima de 3 mesos i màxima de 
5 mesos, segons l’oferta de places publicada.  Aquesta ajuda prové del finançament de 
l’UJI.  El Màster Erasmus Mundus de Geoinformàtica concedeix una ajuda addicional 
de 100 euros/mes fins a 5 mesos. 
 
*L’estudiantat que hage obtingut una ajuda Erasmus-estudis, serà considerat com a 
free-mover, és a dir no constarà per a l’OAPEE com a estudiant Erasmus, per tant no 
rebrà ajuda d’organismes públics de l’estat espanyol o de l’OAPEE.  Tampoc tindrà 
assegurada la matrícula gratuïta en la universitat de destinació. No obstant això podrà 
gaudir del reconeixement acadèmic dels estudis cursats.     
 
Totes aquestes ajudes estan supeditades al manteniment actual del nivell de finançament 
per tots el agents implicats.  El Vicerectorat de Cooperació, Relacions Internacionals i 
Institucionals i Multilingüisme pot acordar la redistribució del pressupost disponible si 
ho considera necessari. 
 
 
7.3 Contractació de l’assegurança de viatge 
 
L’estudiantat està cobert, durant l’estada, per una assegurança de viatge proporcionada 
per la Universitat Jaume I, que cobreix responsabilitat civil, malaltia sobrevinguda, 
accident, invalidesa, assistència i repatriació o transport a casa.  
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/prog/socr-eras/1112/polisa.pdf Podran renunciar a 
aquesta, si ja disposen d’una semblant. No obstant, les persones participants han 
d’aconseguir la targeta sanitària europea a l’INSS, en el cas de poder ser beneficiari.   
 
 
8. MODIFICACIÓ DE LES ADJUDICACIONS 
 
A sol·licitud de l’estudiantat o a iniciativa de l’UJI, i de manera motivada, es podrà 
modificar el període d’estada o algun altre punt de la resolució, sempre que aquest no 
altere substancialment el contingut de la resolució inicial.   
 
 
9. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA 
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L’ajuda es rep en dues vegades, la primera és del 80% del total i es transfereix al 
principi de l’estada. Per a l’abonament del 20% restant, en el termini màxim d’un mes 
des de la data de tornada, i en tot cas, abans del 30 de setembre de 2013, l’estudiantat ha 
de presentar a l’ORI la sol·licitud de reconeixement amb els corresponents certificats 
d’estada i de notes i l’informe d’avaluació de l’estada. 
 
Les despeses de viatge, allotjament, manutenció, i –eventualment– visat són a càrrec de 
la persona beneficiària. 
 
 
10. INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES 
 
El gaudiment de l’ajuda Erasmus i de l’ajuda UJI és incompatible amb el gaudiment de 
l’ajuda Erasmus-Mundus i qualsevol altre finançament provinent de fons europeus. 
 
 
11. INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT 
 
11.1 El reintegrament de les quantitats percebudes és escaient en els supòsits 
d’incompliment de les obligacions establides en la base 12 i de qualsevol de les restants 
bases d’aquesta convocatòria. 
 
11.2 Els beneficiaris que hagen de procedir al reintegrament total o parcial de l’ajuda 
han de fer-ho mitjançant efectiu o xec nominatiu presentat a la Tresoreria de la 
Universitat Jaume I, situada en la segona planta de l’Edifici del Rectorat, en el Servei de 
Gestió  Econòmica, o bé mitjançant transferència bancària dirigida a la Universitat 
Jaume I al compte següent: 0049 4898 98 2516003982, indicant “devolució ajuda 
Erasmus- màster” i presentant còpia en l’ORI. 
 
11.3. Supòsit d’incompliment parcial 
 
a) Tornar abans de la finalització del semestre per malaltia greu pròpia o d’un familiar. 
En aquest cas podrà gaudir de l’ajuda completa si l’estudiantat es presenta a exàmens, si 
està en condicions físiques. Si no es presenta a exàmens, podrà gaudir d’un màxim de 3 
mesos de beca.  
b) No complir la totalitat dels mesos atorgats per raons de calendari. En aquest sols 
rebrà l’ajuda pels mesos realitzats. 
c) No presentar la sol·licitud de reconeixement amb el certificat de notes en el termini 
previst a l’efecte. 
d) No finalitzar la estada per causa de força major*. En aquest cas, es considerarà un cas 
de retorn avançat, podrà gaudir dels mesos realitzats encara que sigan inferiors a 3 
mesos. Per a aquest cas l’ORI ha de sol·licitar l’aprovació de l’OAPEE. 
e) Deixar algun deute econòmic directament relacionat amb la universitat de destinació. 
L’estudiantat haurà de comunicar a l’ORI qualsevol incidència, només es produeixe. 
 
*S’entén per força major tota situació o esdeveniment imprevisible i excepcional, o 
independent de la voluntat de les parts contractants que no siga imputable a una falta o 
negligència. 
 
11.4. Supòsit d’incompliment total 
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a) No presentar-se en la universitat de destinació en el termini màxim d’un mes des que 
hagen començat les classes. 
b) Tornar abans de la finalització del semestre per pròpia voluntat. Renunciar una 
vegada realitzat el primer pagament. 
c)  Tornar abans de la finalització per motius acadèmics, com ara modificacions de 
plans d’estudi o de contractes d’estudis sense l’aprovació dels tutors i de l’ORI, com per 
exemple, sense acceptar alternatives, com ara reduccions de semestre o canvi de 
destinació o canvis d’assignatures.   
d) No presentar-se a exàmens.  No presentar en l’ORI els justificants de l’estada. No 
presentar el certificat de notes expedit per la universitat de destinació. 
e) Tenir un comportament manifestament incorrecte que cause danys físics o materials a 
si mateix o altres persones. 
 
En aquest cas haurà de tornar l’ajuda completa. La universitat podrà iniciar les accions 
legals oportunes per a recuperar les quanties atorgades. 
 
 
12. OBLIGACIONS DE L’ESTUDIANTAT 
 
Les persones beneficiàries d’una plaça en aquest programa tenen una sèrie 
d’obligacions pel fet de participar: 
a) Assistir a la reunió informativa per a l’estudiantat seleccionat.  
b) Conèixer les bases de la convocatòria, les instruccions als participants i la carta de 
l’estudiant Erasmus. 
c) Complir l’objectiu i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de les ajudes 
durant les dades previstes a aquestes bases i, en tot cas, dins del curs acadèmic 2012/13. 
d) En tot cas, incorporar-se a la universitat de destinació en el termini màxim de quinze 
dies des del començament de les classes en la universitat de destinació. 
e) Acceptar o renunciar a la plaça en el termini establert en la resolució d’adjudicació. 
f) Comunicar la renúncia a la plaça a l’ORI, encara que siga fora del termini establert a 
l’ORI, i presentar-la per Registre General. 
g) Responsabilitzar-se de la cerca d’allotjament al país on estiga ubicada la universitat 
de destinació, així com de la gestió del viatge, dels tràmits del passaport i del visat, si 
escau i de la targeta sanitària europea. 
h) Sol·licitar l’admissió en la universitat de destinació en temps i forma. 
i) Realitzar i signar conjuntament amb el tutor d’intercanvi el contracte d’estudis abans 
de la sortida, i mantindre contacte amb ell/ella durant l’estada per a possibles 
modificacions dins d’un mes desde l’arribada. 
j) Tota informació dirigida als estudiants seleccionats serà enviada per correu electrònic 
al compte @uji.es. L’estudiant té l’obligació de tindre actiu el seu compte i consultar-lo 
amb freqüència per a conèixer els terminis i les notificacions de l’ORI. L’incompliment 
d’aquesta base no donarà dret a reclamacions. 
k) Demanar el certificat d’estada a la universitat de destinació i presentar-lo a l’ORI a 
la tornada. 
l) Emplenar l’enquesta que es facilitarà a l’ORI en el moment de presentar el certificat 
d’estada. 
m) Emplenar la sol·licitud d’adaptació i reconeixement de crèdits de l’e-ujier, i 
presentar-la, juntament amb el certificat de notes original de la universitat de destinació, 
al Registre General de la Universitat, abans del 30 de setembre de 2013, per tal 
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d’obtindre el reconeixement de crèdits i l’adaptació de les assignatures cursades i 
aprovades. 
n) Complir les obligacions acadèmiques mínimes de la universitat de destinació: assistir 
a classes, complir el període total d’estudis (arribar i partir en els terminis establerts el 
calendari acadèmic oficial), presentar-se a exàmens i complir les normes i reglaments. 
o) Complir les obligacions administratives mínimes amb la universitat de destinació, en 
particular, fer la inscripció prèvia i matrícula quan hi arribe. 
p) Complir les obligacions acadèmiques de l’UJI: revisar la matrícula una vegada haja 
estat bolcat el contracte d’estudis i pagar les taxes de matrícula corresponents. 
q) Justificar davant de l’òrgan que la concedeix el compliment dels requisits i 
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinen la concessió o gaudi de l’ajuda en els termes que preveu aquesta 
convocatòria. 
r) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan que la concedeix, 
així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta 
informació li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
s) Comunicar a l’òrgan que la concedeix l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financen les activitats per a les quals es va obtindre l’ajuda. 
Aquesta comunicació ha d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de 
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
t) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, fins i tot els 
documents electrònics, en la mesura que pugen ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
u) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en la base 11 d’aquesta 
convocatòria. 
v) Comunicar a l’òrgan que la concedeix les alteracions que es produïsquen en les 
circumstàncies i requisits subjectius i objectius tinguts en compte per a la concessió de 
l’ajuda, abans que finalitze el termini de realització de l’activitat o conducta per a la 
qual es va sol·licitar. 
w)inscriure’s en el registre on-line de viatgers del Ministeri d’afers estrangers com a 
desplaçat  en el país de destinació: http://www.visatur.mae.es/viajeros/  per tal d’estar 
localitzable en el cas d’alguna emergència. 
x)  Els estudiants seleccionats estan obligats a complir la normativa vigent en matèria de 
regularització de la seua estada en la localitat de destinació.   
y) Realitzar cursos de preparació de llengües abans de l’estada si és demanat per la 
universitat de destinació. 
 
 
13. COMUNICACIONS 
 
Qualsevol comunicació general que es faça en l’àmbit del procediment d’adjudicació i 
execució d’aquestes beques (modificació de sol·licituds, aclariments, etc.) es publicarà 
en http://www.uji.es/serveis/otci.  
 
 
14. ACCEPTACIÓ DE LES CLÀUSULES 
 
La sol·licitud de plaça implica l’acceptació de totes les clàusules d’aquesta 
convocatòria. 
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15. RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquestes beques es regeixen pel que disposen aquestes bases, en els preceptes de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Decret legislatiu de 26 de 
juny del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisenda de la Generalitat Valenciana i de les altres normes que els desenvolupen. 
Supletòriament, s’hi aplicaran les restants normes de dret públic i, en defecte 
d’aquestes, les normes de dret privat. 
 
 
16. CALENDARI APROXIMAT 
 
16.1. Calendari de sol·licitants 
 
Termini de presentació de sol·licituds Del 28 de gener al 8 de febrer de 2013 
Llistat provisional d’admesos i exclosos  11 de febrer 
Llistat definitiu d’admesos i exclosos  25 de febrer 
 
16.2. Calendari aproximat de selecció 
 
Adjudicacions provisionals de places 28 de febrer 
Resultats definitius 14 de març  
 
 
16.3. Calendari de compliment d’obligacions per part dels beneficiaris: 
 
Acceptació o renúncia de la plaça del 15 al 22 de març 
Sol·licitud d’admissió en destinació Finals de febrer/Primeries de març 
Sol·licitud transferència de l’ajuda Finals de març 
Contracte d’estudis Entre març i abril 
Modificació del contracte d’estudis Maig / setembre 
Presentació del certificat i enquesta 
d’estada a l’ORI 

30 de setembre de 2013 

Presentació de la sol·licitud d’adaptació i 
reconeixement de crèdits 

30 de setembre  

 
 
17. INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 
Informació de les universitats: http://www.uji.es/serveis/otci/dir/convenis.thtml 
Cròniques d’experiències d’estudiantat de l’UJI: 
http://www.uji.es/serveis/otci/erasmus/exeuropa/ 
 
Continguts sobre ciutats i universitats europees d’Universia: 
http://internacional.universia.net/europa/indice.htm 
 
Portal Europeu sobre estudiar a Europa: http://ec.europa.eu/ploteus/ 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 
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Oficina de Relacions Internacionals 
Edifici Ampliació de Biblioteca, planta baixa, horari de 10 a 14h 
Tel. 964 387077 
blascot@sg.uji.es 
 
 
Entitats Patrocinadores:  OAPEE-Erasmus, Ministeri d’Educació, Universitat Jaume I 
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ERASMUS  

Carta de l’estudiantat  
La Carta de l’estudiantat Erasmus s’aplica als estudiants que compleixen els criteris d’admissibilitat 

Erasmus i que han estat seleccionats per la seua universitat* per a realitzar un període d’estudis a un altre 
país europeu, a una universitat associada, o un període de pràctiques en una empresa, o una altra 
organització. Per a la mobilitat d’estudis, ambdues universitats han de disposar d’una Carta Universitària 
Erasmus, atorgada per la Comissió. Per a les pràctiques en empreses, la universitat d’origen ha de 
disposar d’una Carta Universitària Erasmus, ampliada, que cobrisca els drets i les obligacions relacionades 
amb la mobilitat de pràctiques.  
Els estudiants Erasmus tenen els següents drets:  

• • La universitat d’origen i d’acollida han d’haver firmat un acord interinstitucional.  
• • La universitat d’origen i d’acollida han de subscriure amb l’estudiant, abans de la seua partida, 

un acord d’estudis/formació, que establisca el programa d’estudis/treball previst, incloent els 
crèdits que s’obtindran.  

• • La universitat d’acollida no pot percebre cap retribució en concepte de taxes de matrícula, 
exàmens, accés a laboratoris i biblioteques durant el període d’estudis/pràctiques Erasmus.  

• • La universitat d’origen ha d’atorgar ple reconeixement acadèmic a les activitats realitzades 
satisfactòriament durant el període de mobilitat Erasmus, de conformitat amb l’acord 
d’estudis/formació.  

• • Al final dels estudis/pràctiques al país europeu, la universitat/empresa d’acollida ha d’emetre i 
firmar un certificat –certificat acadèmic o certificat de treball– on figuraran els crèdits i les 
qualificacions obtingudes. Si el període de pràctiques en empreses no forma part del pla 
d’estudis, el període, almenys, quedarà reflectit en el Suplement Europeu al títol.  

• • L’estudiant Erasmus ha de rebre, a la universitat d’acollida, el mateix tracte i els mateixos 
serveis que els estudiants d’aquesta universitat.  

• • L’estudiant tindrà accés a la Carta Universitària Erasmus i a la Declaració de Política Europea de 
les universitats d’origen i d’acollida. 

• • Les beques o préstecs del país d’origen es mantindran durant el període d’estudis al país 
europeu.  

 
Els estudiants Erasmus tenen les obligacions següents:  

1 • Respectar les normes i les obligacions del contracte Erasmus, subscrit amb la universitat 
d’origen o l’Agència Nacional del país de l’estudiant.  

2 • Garantir que qualsevol canvi de l’acord d’estudis/formació siga acceptat prèviament per escrit 
per les universitats d’origen i les institucions d’acollida.  

3 • Complir el període total d’estudis/pràctiques acordat en la universitat/empresa d’acollida, 
incloent-hi els exàmens o altres maneres d’avaluació, i complir les normes i reglaments de la dita 
universitat/empresa. Redactar un informe sobre el període d’estudis/pràctiques Erasmus, una 
vegada finalitzat aquest. 

 
Si l’estudiant té un problema:  

1 • El precisarà amb claredat i comprovarà quins són els seus drets i obligacions.  
2 • Es posarà en contacte amb el seu coordinador de departament i utilitzarà el procediment formal 

de recurs de la seua universitat d’origen.  
3 • Si no està satisfet amb la solució oferta, es posarà en contacte amb la seua Agència Nacional. 

 
Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus 

Adreça de correu electrònic: erasmus@oapee.es 
∗ 

S’entén per «universitat» tot tipus de centre d’ensenyament superior, d’acord amb la legislació o la pràctica nacionals, que 
atorga qualificacions o títols d’aquest nivell, qualsevol que siga la denominació respectiva als països participants. 
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ANNEX II: OFERTA DE PLACES, ERASMUS – MÀSTERS 2012/2013 
  
 

DESTINACIÓ 
CODI 
ERASMUS PAÍS PLACES MESOS OBSERVACIONS

Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica 
Coordinador: Vicent Moliner Ibañez  
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 Grècia 2 5   
University of Porto *P  PORTO02 Portugal 1 3 projecte 
Màster Universitari en Química Teòrica i Modelatge Computacional 
Coordinador: Vicent Moliner Ibañez 
Technical University of Lodz PL LODZ02 Polònia 1 5   
University of Porto *P  PORTO02 Portugal 1 3 projecte 
Màster Universitari en Tecnologies Geoespacials 
Coordinador: Joaquín Huerta Guijarro 
Westfälische Wilhelms Universität 
Münster D  MUNSTER01 Alemanya 4 5   
 
* comparten plaça 
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	El programa està promogut per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus.

