
 
 

 

 

Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es convoca el Programa 

d’intercanvi d’estudiants SICUE per al curs 2018/19. 

 

Vist que la Unió Europea promociona la cooperació interuniversitària com un mitjà per 

millorar la qualitat de l’educació, en benefici de l’estudiantat i de les mateixes institucions 

d’ensenyament superior. 

 

Vist que, partint de la premissa de que la mobilitat és un factor desitjable en la formació 

universitària, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), a través 

de la Red Universitària d’Assumptes Estudiantils (RUNAE), va aprovar el 18 de febrer 

de 2001 el conveni marc que establia el sistema d’intercanvi entre centres universitaris 

espanyols (SICUE) inspirat per l’experiència acumulada de les universitats amb el 

programa Erasmus i el sistema de transferència de crèdits ECTS d’aquest, i per la 

Declaració de Bolonya de juny de 1999 dels ministeris d’Educació europeus, que tendeix 

a la supressió d’obstacles a la lliure circulació d’estudiantat. Programa en el que la UJI  

 

Vist que que la Universitat Jaume I participa en aquest programa d’intercanvi des que es 

va crear, sent el curs acadèmic 2018/19 el dècimoctau curs de funcionament del programa 

SICUE. 

 

Vist el valor formatiu de l’intercanvi, al fer possible que l’estudiantat experimente 

sistemes docents diferents i conega la societat i cultura d’altres autonomies, a l’efecte, 

sobretot, de formació curricular i de projecció professional.  

 

Atés que l’article 5 dels Estatuts de l’UJI, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, 

del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost de 2010, s’estableix com 

un dels seus fins la potenciació de la formació dels membres de la comunitat universitària 

per a la participación y compromísamb el desenvolupament de la societat civil. 

 

RESOLC 

 

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria del Programa d’intervanvi SICUE per al 

curs acadèmic 2018/19,  que figuran al annex 1 d’aquest document, d’acord amb les bases 

que estableix el sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE), 

concloses i dipositades davant la CRUE. 

 

Segon.Publicar les bases de la convocatòria al Tauler d’Anuncis Oficials de l’UJI (TAO) 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 

 

El Rector i per delegació de signatura (Resolució de 17 de juny de 2014), la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Immaculada Fortanet Gómez 

 

 

Castelló de la Plana, a 7 de Febrer de 2018. 

  

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
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ANUNCI 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, en data de 7 de febrer 

de 2018 ha dictat la resolució següent: 

 

Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es convoca el Programa 

d’intercanvi d’estudiants SICUE per al curs 2018/19. 

Vist que la Unió Europea promociona la cooperació interuniversitària com un mitjà per 

millorar la qualitat de l’educació, en benefici de l’estudiantat i de les mateixes institucions 

d’ensenyament superior. 

 

Vist que, partint de la premissa de que la mobilitat és un factor desitjable en la formació 

universitària, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), a través 

de la Red Universitària d’Assumptes Estudiantils (RUNAE), va aprovar el 18 de febrer 

de 2001 el conveni marc que establia el sistema d’intercanvi entre centres universitaris 

espanyols (SICUE) inspirat per l’experiència acumulada de les universitats amb el 

programa Erasmus i el sistema de transferència de crèdits ECTS d’aquest, i per la 

Declaració de Bolonya de juny de 1999 dels ministeris d’Educació europeus, que tendeix 

a la supressió d’obstacles a la lliure circulació d’estudiantat. Programa en el que la UJI  

 

Vist que que la Universitat Jaume I participa en aquest programa d’intercanvi des que es 

va crear, sent el curs acadèmic 2018/19 el dècimoctau curs de funcionament del programa 

SICUE. 

 

Vist el valor formatiu de l’intercanvi, al fer possible que l’estudiantat experimente 

sistemes docents diferents i conega la societat i cultura d’altres autonomies, a l’efecte, 

sobretot, de formació curricular i de projecció professional.  

 

Atés que l’article 5 dels Estatuts de l’UJI, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, 

del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 6344, de 31 d’agost de 2010, s’estableix com 

un dels seus fins la potenciació de la formació dels membres de la comunitat universitària 

per a la participación y compromísamb el desenvolupament de la societat civil. 

 

RESOLC 

 

Primer. Aprovar les bases de la convocatòria del Programa d’intervanvi SICUE per al 

curs acadèmic 2018/19,  que figuran al annex 1 d’aquest document, d’acord amb les bases 

que estableix el sistema d’intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE), 

concloses i dipositades davant la CRUE. 

 

Segon.Publicar les bases de la convocatòria al Tauler d’Anuncis Oficials de l’UJI (TAO) 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que 

es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot 

interposar un dels següents recursos: 

 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte 

contra el qual es recorre en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la 

recepció d'aquesta notificació. 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
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La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establís el contrari, 

no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

117 de la Llei 39/2015. 

 

Si transcorre un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense 

que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Castelló, en el termini de sis mesos comptadors des de l'endemà al de la desestimació 

presumpta. 

 

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de 

la notificació. 

 

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós 

administratiu fins que siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació per 

silenci administratiu. 

 

Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 
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ANNEX 1: CONVOCATÒRIA 2018/19 DEL PROGRAMA D’INTERCANVI SICUE 

(SISTEMA D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS ENTRE CENTRES UNIVERSITARIS 

ESPANYOLS) 

 

ÍNDEX 

 

A. Convocatòria 2018/19 

1.El programa SICUE a la Universitat Jaume I. 

2. Requisits per participar en el programa. 

3. Procediment de presentació de sol·licituds. 

3.1. Procediment general. 

3.2. Compatibilitat amb altres programes. 

4. Selecció. 

5. Actuacions posteriors a l’adjudicació d’una plaça SICUE 

5.1. Qüestions no acadèmiques. 

5.2. Qüestions acadèmiques. 

6. Obligacions de les persones beneficiàries d’una plaça SICUE. 

7. Més informació al voltant del programa. 

B. Oferta de places per titulacions. 

C. Informació sobre ajudes econòmiques: 

1. Ajudes generals per a l’estudi Universitari del Ministeri d’Educació. 

2. Ajudes UJI-SICUE per a estades llargues durant el curs 2018/2019. 

D. Relació de coordinadors d’intercanvi. 
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A. CONVOCATÒRIA 2018/19 
 

1. El programa d’intercanvi SICUE a la Universitat Jaume I 
 

La Universitat Jaume I participa en aquest programa des que es va crear. De fet, el curs 

acadèmic 2018/19 serà el decimoctau any de funcionament del programa SICUE. 

 

Aquest programa funciona, igual que el programa Erasmus, per mitjà de convenis que se 

signen entre titulacions que acorden el nombre d’estudiantat per intercanvi i la durada de 

l’estada. Per al curs 2018/19 la universitat ofereix un total de 580 places, només per a 

ensenyaments de grau, ja que el nombre total de convenis subscrits arriba actualment a 

299. 

 

L’objectiu del programa és promoure la mobilitat de l’estudiantat de grau per realitzar 

estudis d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou mesos (segons la duració que 

figura al costat de cada plaça en la relació final) en qualsevol altra universitat pública o 

privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb garanties de 

reconeixement acadèmic i d’adequació al seu perfil curricular.  

 

El sistema considera el valor formatiu de l’intercanvi, al fer possible que l’estudiantat 

experimente sistemes docents diferents (inclòs el règim de pràctiques formatives) i 

conega la societat i cultura d’altres autonomies, a l’efecte, sobretot, de formació curricular 

i de projecció professional.  

 

El període d’estudis pot incloure també la realització de les pràctiques en empresa i/o del 

treball de fi de grau, si està acordat entre les titulacions. 

 

2. Requisits per participar en el programa 
 

Per poder participar en aquest programa l’estudiantat ha de complir les següents 

condicions, que han de reunir-se en el moment de presentació de la sol·licitud i 

mantindre’s durant tot el procés selectiu: 

 

a) Estar matriculat en un dels graus ofertats per la universitat en el curs actual (2017/18) 

i haver pagat els rebuts de matrícula requerits per la universitat. 

 

b) Tindre superats a 30 de setembre de 2017 un mínim de 45 crèdits i estar matriculat 

d’un mínim de 30 crèdits més en el curs actual (2017/18). Els estudiants procedents per 

trasllat d’altra universitat o centre educatiu, han de tindre 45 crèdits superats a la 

universitat a la que s’han traslladat, en la qual sol·liciten la mobilitat, a la data indicada 

 

c) Els 45 crédits mínims superats per poder participar a la convocatòria han de 

correspondre a assignatures de primer curs del grau. 

 

d) A l’estudiantat encara li han de quedar crèdits per cursar en el moment de fer l’estada, 

(vegeu l’apartat 5.2, «Qüestions acadèmiques»). 

 

f) No haver renunciat a una plaça SICUE al curs 2017/18 fora del termini de renúncia 

establert a la corresponent convocatòria o a les resolucions resultat d’aquesta, excepte en 

casos justificats de força major.  
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g) No haver sigut beneficiari en convocatòries anteriors de dues mobilitats SICUE dins 

del grau en que es demana la mobilitat. 

 

h) Queden exclosos del programa de mobilitat SICUE els plans d’estudi de màster i de 

doctorat. 

 

El mateix beneficiari no podrà obtindré més d’un intercanvi SICUE a la mateixa 

universitat, ni més d’un intercanvi SICUE cada curs acadèmic. 

 

3. Procediment de presentació de sol·licituds 
 

3.1. Procediment general 

 

L’oferta de places i el formulari de sol·licitud es troba en l’IGLÚ-Acadèmica-Programes 

de mobilitat. 

 

Per participar en el programa l’estudiantat ha d’emplenar aquest formulari de sol·licitud, 

on s’han de classificar, per ordre de preferència, les places que se sol·liciten, amb un 

màxim de tres opcions. L’assignació de la plaça es farà atenent a l’estricte ordre de les 

opcions .Una vegada adjudicada una plaça no es podrà accedir a cap altra opció de les 

elegides a la sol·licitud encara que estigueren per davant de l’efectivament adjudicada. 

La persona que renuncie a una plaça adjudicada, no tornarà a la llista de suplents per a les 

altres places sol·licitades, per la qual cosa, la renuncia a una plaça suposarà la renúncia a 

la participació en el programa. 

 

Es pot obtindre reconeixement de tot tipus d’assignatures, incloses les pràctiques 

d’empresa i el treball de fi de grau., si les directrius del respectiu grau ho permeten. 

 

La sol·licitud s’ha de fer a través de l’IGLU per mitjà del registre virtual emplenant el 

formulari de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre els 

dies 13 de febrer i 13 de març de 2018 (fins a les 23:59h), ambdós inclosos. 

 

Només aquelles persones que han d’aportar documentació addicional a la sol·licitud han 

de presentar una còpia impresa del formulari en el Registre General de la Universitat o a 

través de la Seu electrònica. La documentació que pot ser necessari adjuntar a la 

sol·licitud és un certificat del grau de discapacitat per a estudiantat amb discapacitats, cas 

que desitge acreditar-la per tal de acollirse a les condicions establertes a la convocatoria  

 

3.2. Compatibilitat amb altres programes 

 

El fet d’haver gaudit d’una beca en altres programes de l’UJI no comporta 

incompatibilitat per a sol·licitar una plaça SICUE, no obstant, serà incompatible la 

simultaneïtat de dues mobilitas durant el mateix període acadèmic. 

 

4 Selecció 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà una resolució provisional 

d’estudiantat admés i exclos en aquest procediment selectiu. El termini per a corregir, o 

esmenar errors o omissions i presentar reclamacions serà de deu dies hàbils a partir de la 

seua publicació al TAO de l’UJI http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/. 

 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
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Transcorregut aquest termini es publicará la resolució definitiva d’estudiantat admés i 

exclòs a la convocatoria SICUE 2018/19. A aquesta resolución també es publicarà la 

composició de la comissió de valoració de les solicituds admeses. Contra aquesta 

resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot 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 seua publicació al TAO de l’UJI  

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao. 

 

La selecció de l’estudiantat la farà una comissió que presideix la direcció acadèmica de 

l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI), pels coordinadors d’intercanvi dels graus, 

per un representant del Consell de l’estudiantat i per una Tècnica Superior de l’ORI que 

actuarà com a Secretaria. Aquesta comissió emetrà una proposta de resolució de 

l’adjudicació de les places. 

La resolució de concessió provisional l’emetrà el rector, sense perjudici de la delegació 

de firma de 17 de juny de 2014 a favor de la vicerectora d’Internacionalització, 

Cooperació i Multilingüisme. A partir de la publicació al TAO de l’UJI,  

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao, s’obrirà un termini de reclamacions de deu dies 

hàbils, on la persona interessada podrà reclamar davant del mateix òrgan que va dictar la 

resolució, únicament en els casos següents: 

 

1) Si s’ha comès un error a causa d’una interpretació equivocada dels documents 

aportats o de la valoració de l’expedient acadèmic. 

2) Si apareixen o s’aporten nous documents de valor essencial per a la resolució. 

3) Si en la resolució han influït documents de validesa dubtosa. 

4) Altres circumstàncies degudament justificades.  

 

Quan les reclamacions presentades s’hagen resolt, es publicarà una resolució definitiva 

amb la relació d’adjudicataris de plaça SICUE,  http://www.uji.es/seu/info-adm/tao, i la 

convocatòria de la reunió informativa d’assistència obligatòria per als seleccionats. La 

mateixa resolució establirà un termini per l’acceptacio o renuncia a la plaça d’intercanvi. 

 

Contra aquesta resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot 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 publicació al TAO de l’UJI. 

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. 

 

Podrán quedar desertes les places a les quals no s’haja presentat cap estudiant que la 

comissió considere idoni. 

 

Totes les resolucions d’aquest procediment es publicaran tambe a la pàgina web de l’ORI 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ 

 

Les sol·licituds s’ordenaran tenint en compte el compliment dels requisits d’intercanvi 

SICUE especificats a l’apartat 2 d’aquesta convocatòria. A l’estudiantat que no complisca 

els requisits exigits se’ls denegarà la petició sense entrar a valorar l’expedient acadèmic. 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/
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Les candidatures es baremaran considerant exclusivament la nota mitjana de l’expedient 

acadèmic (en base 10). Es consideraran les qualificacions obtingudes fins a 30 de 

setembre de 2017 referides al curs 2016/17. 

 

Em qualsevol cas, en primer lloc s’asignarán les places de mobilitat al estudiantat que 

mai haja fet cap mobilitat SICUE dins del grau en el qual la demana. Una volta 

adjudicades les places als alumnes de primera mobilitat SICUE, s’adjudiran les places 

l’estudiantat que demana la segona mobilitat SICUE al mateix grau. Les adjudicacions a 

estudiantat suplent per renuncies es farán amb el mateix criteri. El mateix beneficiari no 

podrà obtindré més d’un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d’un 

intercanvi SICUE cada curs acadèmic. 

 

En cas de empat tindran preferència en la adjudicació de places els estudiants que no 

hagen gaudit mai de cap mobilitat, cas de persistir l’empat, tindrà prioritat l’alumne amb 

major nombre de crèdits qualificats amb matricula d’honor. Cas de continuar l’empat els 

criteris de de prioritat serán menor nombre de crèdits suspesos i major nombre de crèdits 

superats, en aquest orden. 

 

La nota mitjana de l’expedient acadèmic dels alumnes es calcularà d’acord en l’article 5 

de R.D: 1125/2003 de la següent manera: suma dels crèdits QUALIFICATS (crèdits 

superats amb qualsevol qualificació i crèdits suspesos) multiplicant cada crèdit pel valor 

de la qualificació que li corresponga, d’acord amb el barem establert en aquest R.D. i 

dividida pel nombre total de crèdits QUALIFICATS. Els crèdits obtinguts per 

reconeixements corresponents a activitats formatives no integrades al pla d’estudis no 

seran qualificats numèricament, ni computaran a efectes del còmput de la mitjana del 

expedient acadèmic.  

 

Per a les assignatures adaptades se computarà la qualificació obtinguda al centre de 

procedència i el reconeixement de crèdits en els que no existisca qualificació no es tindran 

en compte a efectes de ponderació. 

 

Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda a la darrera convocatòria, 

excepte el NO PRESENTAT que no computarà ni al numerador ni al denominador. 

 

En els casos en que a un expedient no figure la qualificació numèrica, en totes o en alguna 

de les assignatures, la qualificació qualitativa de la assignatura es convertirà en 

quantitativa mitjançant l’aplicació del següent barem: 

 

Matrícula d’honor: 10,00 punts 

Excel·lent: 9,00 punts 

Notable: 7,50 punts 

Aprovat: 5,50 punts 

Suspès: 2,50 punts 

 

Estudiantat amb discapacitats: la comissió atorgarà fins a 0,25 punts addicionals a 

les persones sol·licitants que presenten algun grau de discapacitat. L’acreditació de la 

discapacitat requereix la presentació del certificat pertinent al Registre General de la 

Universitat (vegeu l’apartat 3.1, «Procediment general»). 

 

5. Actuacions posteriors a l’assignació d’una plaça SICUE 
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5.1. Qüestions no acadèmiques 

 

Després de la publicació dels resultats, l’ORI convocarà una reunió informativa 

obligatòria per als seleccionats sobre qüestions pràctiques i facilitarà, mitjançant el web 

i el correu electrònic de l’UJI, instruccions detallades a les persones seleccionades, que 

es están annexes a aquesta convocatòria, i, per tant, son d’obligatori compliment. 

 

L’ORI enviarà a les universitats de destinació les dades de l’estudiantat seleccionat.  

 

5.2. Qüestions acadèmiques 

 

Durant l’estada a la universitat de destinació, l’estudiantat ha de cursar-hi una sèrie 

d’assignatures que poden ser reconegudes per crèdits de la titulació que cursa, sempre 

que acomplisca els requeriments per a aquest reconeixement. De fet, la part principal del 

programa SICUE és que els estudis cursats a la universitat de destinació siguen reconeguts 

a la universitat d’origen. 

 

L’estudiantat ha d’estar matriculat a l’UJI de l’ensenyament relacionat amb l’intercanvi 

en el curs/semestre en què realitza l’estada (i, en canvi, estarà exempt del pagament de la 

matrícula a la universitat de destinació). 

 

L’estudiantat ha de cursar a la universitat de destinació un nombre mínim de crèdits que 

son els següents: 

- Intercanvis semestrals: un mínim de 24 crèdits. 

- Intercanvi de curs complet: un mínim de 45 crèdits. 

 

En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 65% acreditada 

s'estableix una menor càrrega lectiva: 

-Un curs complet: per cursar un mínim de 24 crèdits 

- Mitjà curs: per cursar un mínim de 12 crèdits 

 

En aquests casos, les universitats d'origen i de destinació procuraran informar, coordinar 

i realitzar el seguiment més adequat, a través de les persones responsables de mobilitat i 

unitats de suport d'alumnat amb discapacitat, per al millor desenvolupament dels 

intercanvis d'estudiants amb discapacitat. 

 

En els supòsits de que a l’estudiant li resten per a finalitzar els seus estudis menys crèdits 

dels mínims exigits per cada estada, podrà optar a l’intercanvi si compleix la resta dels 

requisits. 

 

5.3. Contracte d’estudis o acord acadèmic 

 

La part principal del programa SICUE és que els estudis cursats a la universitat de 

destinació siguen reconeguts. L’instrument que garanteix el reconeixement complet dels 

estudis realitzats a la universitat de destinació és l’acord acadèmic o contracte d’estudis, 

que és un document amb tres funcions: 

 

- És on es fa constar l’equivalència de les assignatures del centre d’origen i de 

destinació que formaran part del reconeixement, d’acord amb els plans d’estudis 

de ambdues institucions. 
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- S’utilitza com a document de matrícula a l’UJI (l’estudiantat no ha de matricular-

se a l’UJI de les assignatures que han sigut incloses en el contracte). 

- Després que haja sigut signat per totes les parts (professorat tutor de l’UJI, 

professorat tutor de la universitat de destinació i estudiant), constitueix un 

compromís ferm per part de la universitat de reconeixement dels crèdits de l’UJI 

assenyalats, sempre que les corresponents assignatures de la universitat de 

destinació siguen aprovades. 

 

En el contracte d’estudis es poden reconèixer tot tipus d’assignatures (incloses les 

pràctiques i el treball de fi de grau, quan siga possible), tenint en compte els criteris 

específics de reconeixement que té cada una de les titulacions. És convenient, per tant, 

que, quan siga seleccionat, l’estudiant contacte amb el professorat tutor que li siga 

assignat per conèixer els esmentats criteris i les possibilitats particulars de reconeixement  

 

El contracte d’estudis amb l’autorització del coordinador acadèmic de l’UJI, sempre que 

no contravinga la normativa pròpia, podrà incloure una assignatura qualificada com 

suspesa amb anterioritat. 

 

Respecte del TFG l'assignació de tema i/o tutor així com la defensa del treball, es farà 

conforme als requisits establerts per la universitat de destí, per tant els estudiants que 

vulguen incloure'l al contracte d'estudis hauran de contactar amb el coordinador de la 

universitat de destí per tal de conèixer aquests requisits. 

 

Els contractes d’estudis han d’estar signats per les tres parts i validats definitivament 

abans del 15 de setembre de 2018 per als intercanvis de primer semestre i anuals i fins  al 

31 d’octubre de 2018 per als intercanvis de segon semestre. 

 

El contracte de estudis, una volta acceptat per les tres parts implicades (alumne, centre de 

destí i centre d’origen) tindrà caràcter oficial de contracte vinculant i tan sols podrà ser 

modificat en el termini d’un mes a partir de la incorporació de l’alumne al centre de destí. 

 

6. Obligacions de les persones beneficiàries d’una plaça SICUE. 

 
L’estudiantat beneficiari d’una plaça SICUE té una sèrie d’obligacions pel fet de 

participar en el programa: 

 

a) Conèixer les bases de la convocatòria i les instruccions a les persones participants. 

b) Acceptar o renunciar a la plaça en el termini establert en la resolució d’adjudicació i 

assistir a la reunió informativa que l’ORI realitzarà per als seleccionats. En cas de 

renuncia, d’acord amb les instruccions de la CRUE informar dels motius de la mateixa. 

c) Mantindre contacte amb la tutora o tutor de ‘UJI i de la universitat de destí  i realitzar 

conjuntament el contracte d’estudis i les seues modificacions abans dels terminis 

establerts en aquesta convocatòria. 

d) Demanar el certificat d’estada a la universitat de destinació i presentar-lo a l’ORI a la 

tornada. 

e) Omplir l’enquesta en el moment de presentar el certificat d’estada a l’ORI. 

f) Omplir la sol·licitud d’adaptació i reconeixement de crèdits que es troba a l’IGLU, 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 2019 per tal d’obtindre 

el reconeixement de crèdits cursats i aprovats. 
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g) Sol·licitar a l’ORI a les dates establertes oficialment la possibilitat d’examinar-se a 

l’UJI en segona convocatòria de les assignatures suspeses a la universitat de destinació, 

si escau. 

h) Comunicar a l’ORI abans del començament del segon semestre la pròrroga de l’estada 

a la universitat de destinació (en el cas de l’alumnat del primer semestre) si procedeix. 

i) Comunicar la renúncia total o parcial a la plaça, encara que siga fora del termini 

establert a l’ORI, i presentar-la per Registre General i, d’acord amb les instruccions de la 

CRUE, informar dels motius de la mateixa Si l’estudiantat no s’incorpora a l’intercanvi 

sense haver presentat la renúncia serà penalitzat i quedarà exclòs de la possibilitat 

d’intercanvi durant un curs acadèmic. 

j) Responsabilitzar-se de la cerca d’allotjament a la ciutat on estiga ubicada la universitat 

de destinació. 

k) Complir les obligacions acadèmiques mínimes de la universitat de destinació: assistir 

a classes, complir el període total d’estudis (arribar-hi i anar-se’n dins els terminis 

establerts al calendari acadèmic oficial), presentar-se a exàmens i complir les normes i 

reglaments corresponents 

l) Complir les obligacions administratives mínimes amb la universitat de destinació, en 

particular, fer la inscripció prèvia i la matrícula en arribar. 

m) Complir les obligacions acadèmiques de l’UJI: fer el contracte d’estudis amb el tutor, 

revisar la matrícula una vegada haja sigut bolcat el contracte d’estudis i pagar les taxes 

de matrícula corresponents. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions pot suposar la pèrdua de la plaça 

d’intercanvi SICUE i la penalització en convocatòries posteriors. 
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7. Més informació al voltant del programa 
 

Reunions informatives de l’ORI 

 

Per a conèixer i rebre de primera mà la informació sobre el programa, es necessari assistir  

a les reunions organitzades als efectes per l’ORI (les dos reunions tindran el mateix 

contigut): 

 

Dimarts 20 de febrer 

11 h  Aula JB1006AA de la FCJE 

 

Dijous 22 de febrer 

15:30h  Aula HA1004AA de la FCHS 

 

Altra informació d’interès  

 

Convocatòria i oferta de places de l’UJI en la pàgina web de l’ORI i al TAO de l’UJI 

 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 

 

 http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ 

 

Convocatòria general i oferta de places de les universitats espanyoles, CRUE: 

http://www.crue.org. 

 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: http://www.educacion.gob.es. 

 

Universitats catalanes, valencianes i balears: Xarxa Vives d’Universitats: 

http://www.vives.org. 

Universitats de la resta de l’Estat espanyol: http://www.universia.net 

http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/
file://///serveis-rt/ORI/ORI-Aurora/SICUE%202015-16/ http:/ujiapps.uji.es/serveis/ori/
http://www.crue.org/
http://www.educacion.gob.es/
http://www.vives.org/
http://www.universia.net/
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B. OFERTA DE PLACES PER TITULACIONS 

 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (169 places) 

 
Titulació  Universitat de Destinació Places Duració 

(mesos) 

Grau en Arquitectura Tècnica Universidad de Extremadura 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica Universidad de Granada 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica 

Universitat Politècnica de 

València 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica 

Universidad de Castilla-La 

Mancha 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica Universitat de Girona 2 5 

Grau en Arquitectura Tècnica Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica Universidad de Alcalá 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica 

Universitat de les Illes 

Balears 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica 

Universidad Politécnica de 

Madrid 2 9 

Grau en Arquitectura Tècnica 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 2 9 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural Universitat de Lleida 4 9 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural Universidad de la Laguna 6 9 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 2 9 

Grau en Enginyeria Elèctrica Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Enginyeria Elèctrica Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Enginyeria Elèctrica Universidad de Extremadura 1 9 

Grau en Enginyeria Elèctrica Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Enginyeria Elèctrica 

Universidad Miguel 

Hernández 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 

Universidad Mondragon 

Unibertsitatea 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 

Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes Universidad de Valladolid 2 9 
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Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 

Universidad Politécnica de 

Madrid 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes Universidad de Extremadura 2 9 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 2 9 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 2 5 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials 

Universitat Politècnica de 

València 2 9 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad de Granada 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universidad Politécnica de 

Madrid 1 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universitat de Barcelona 1 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universitat de Barcelona 1 5 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad San Jorge 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universitat Rovira i Virgili 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad Rey Juan Carlos 3 9 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 2 5 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 3 9 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universidad de Castilla-La 

Mancha 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad de Sevilla 3 9 

Grau en Enginyeria Informàtica Universidad de Burgos 2 9 

Grau en Enginyeria Informàtica 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad de Córdoba 2 9 
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Grau en Enginyeria Mecànica 

Universitat Politècnica de 

València 4 9 

Grau en Enginyeria Mecànica 

Universidad Miguel 

Hernández 2 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad de Extremadura 1 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad del País Vasco 1 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad del País Vasco 1 5 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad de Burgos 2 9 

Grau en Enginyeria Mecànica Universidad de Zaragoza 1 9 

Grau en Enginyeria Química Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Enginyeria Química Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Enginyeria Química Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Enginyeria Química 

Universidad Complutense de 

Madrid 2 9 

Grau en Enginyeria Química 

Universidad Complutense de 

Madrid 1 5 

Grau en Enginyeria Química Universidad de Salamanca 2 9 

Grau en Enginyeria Química 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 2 9 

Grau en Enginyeria Química 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 2 5 

Grau en Enginyeria Química 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Enginyeria Química 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 2 9 

Grau en Matemàtica Computacional 

Universidad Politécnica de 

Madrid 2 9 

Grau en Química Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Química Universitat Rovira i Virgili 2 9 

Grau en Química Universitat de Girona 2 9 

Grau en Química Universidad del País Vasco 1 9 

Grau en Química Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Química 

Universidad Complutense de 

Madrid 2 9 
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Facultat de Ciències de la Salut (67 places) 

 
Titulació  Universitat de Destinació Places Duració 

(mesos) 

Grau en Infermeria Universidad de Castilla-La Mancha 2 9 

Grau en Infermeria 

Universidade de Santiago de 

Compostela 4 9 

Grau en Infermeria Universidad de Murcia 1 9 

Grau en Infermeria Universidad del País Vasco 1 5 

Grau en Infermeria Universidad del País Vasco 1 9 

Grau en Infermeria Universidad de Almería 2 9 

Grau en Infermeria Universidad de la Rioja 2 9 

Grau en Infermeria Universitat de Lleida 2 9 

Grau en Infermeria Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Infermeria Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Infermeria 

Universidad Católica San António de 

Murcia 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Medicina Universidad de la Laguna 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Alcalá 2 9 

Grau en Medicina 

Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Medicina Universidad Miguel Hernández 2 9 

Grau en Medicina Universitat de Lleida 1 9 

Grau en Medicina Universidad Complutense de Madrid 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Medicina Universidad de Granada 1 9 

Grau en Psicologia Universidad de Granada 2 9 

Grau en Psicologia Universitat de Barcelona 2 5 

Grau en Psicologia Universitat de Barcelona 2 9 

Grau en Psicologia Universidad Miguel Hernández 3 9 

Grau en Psicologia Universidad de Salamanca 2 9 

Grau en Psicologia Universitat Autònoma de Barcelona 1 9 

Grau en Psicologia Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Psicologia Universidad Autónoma de Madrid 2 9 

Grau en Psicologia Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Psicologia Universidad Complutense de Madrid 2 9 

Grau en Psicologia Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Psicologia 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 
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Facultat de Ciències Humanes i Socials (145 places) 

 
Titulació  Universitat de Destinació Places Duració 

(mesos) 

Grau en Comunicació Audiovisual Universitat Rovira i Virgili 1 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidad Rey Juan Carlos 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universitat Pompeu Fabra 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual 

Universidad Miguel 

Hernández 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidade de Vigo 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Comunicació Audiovisual Universidad de Salamanca 2 5 

Grau en Comunicació Audiovisual 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Estudis Anglesos Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Història i Patrimoni Universidad de Salamanca 2 9 

Grau en Història i Patrimoni Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Història i Patrimoni Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Història i Patrimoni Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Humanitats: Estudis 

Interculturals 

Universidad Complutense de 

Madrid 2 9 

Grau en Humanitats: Estudis 

Interculturals Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Humanitats: Estudis 

Interculturals Universidad de Salamanca 3 9 

Grau en Humanitats: Estudis 

Interculturals 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universidad de Valladolid 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil 

Universidad Autónoma de 

Madrid 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universitat de Girona 2 9 
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Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universitat Rovira i Virgili 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universitat de Lleida 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universitat de Barcelona 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil 

Universidad Complutense de 

Madrid 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Infantil Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universitat de Lleida 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universitat Rovira i Virgili 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universitat de Girona 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària Universidad de Valladolid 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària 

Universidad Autónoma de 

Madrid 1 9 

Grau en Mestre o Mestra 

d'Educació Primària 

Universidad Complutense de 

Madrid 2 9 

Grau en Periodisme Universidad San Jorge 2 9 

Grau en Periodisme Universidad Rey Juan Carlos 3 9 

Grau en Periodisme Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Periodisme 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Periodisme 

Universidad de Castilla-La 

Mancha 2 9 

Grau en Periodisme 

Universitat de Valencia. 

Estudi General 2 9 

Grau en Periodisme Universitat Pompeu Fabra 2 9 

Grau en Periodisme 

Universidad Miguel 

Hernández 2 9 
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Grau en Periodisme Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Periodisme Universitat Carlos III 2 9 

Grau en Periodisme Universitat Rovira i Virgili 1 9 

Grau en Periodisme Universidad de la Laguna 2 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universitat d' Alacant 2 5 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universidad San Jorge 2 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universidad Rey Juan Carlos 1 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universidad de Valladolid 1 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universidade de Vigo 2 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universitat Rovira i Virgili 1 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació 

Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla) 1 9 

Grau en Traducció i Interpretació 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació 

Universidad Autónoma de 

Madrid 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universitat de Vic 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universidade de Vigo 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Traducció i Interpretació Universidad de Salamanca 2 9 
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Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (199 places) 

 
Titulació  Universitat de Destinació Places Duració 

(mesos) 

Grau en Administració 

d'Empreses Universitat de Girona 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses 

Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad Miguel Hernández 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universitat Rovira i Virgili 1 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses 

Universitat Politècnica de 

València 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses 

Universitat Politècnica de 

València 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses 

Universidad Complutense de 

Madrid 1 9 

Grau en Administració 

d'Empreses 

Universidad Complutense de 

Madrid 1 9 

Grau en Administració 

d'Empreses 

Universidad Complutense de 

Madrid 1 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad Rey Juan Carlos 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad Pública de Navarra 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad de Zaragoza 4 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad de Cádiz 2 9 

Grau en Administració 

d'Empreses Universidad de Almería 2 9 

Grau en Criminologia i 

Seguretat Universidad de Salamanca 2 9 

Grau en Criminologia i 

Seguretat Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Criminologia i 

Seguretat 

Universitat de Valencia. Estudi 

General 1 9 

Grau en Criminologia i 

Seguretat 

Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla) 2 9 

Grau en Criminologia i 

Seguretat Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Criminologia i 

Seguretat Universitat de Barcelona 2 9 
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Grau en Criminologia i 

Seguretat Universidad de Granada 2 9 

Grau en Dret 

Universidad de Castilla-La 

Mancha 4 9 

Grau en Dret Universidad de la Laguna 2 9 

Grau en Dret Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Dret Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Dret Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Dret Universidad de la Rioja 2 9 

Grau en Dret Universidad de Alcalá 2 9 

Grau en Dret 

Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla) 2 9 

Grau en Dret Universidad Miguel Hernández 2 9 

Grau en Dret 

Universitat de Valencia. Estudi 

General 2 9 

Grau en Dret Universitat de Girona 2 9 

Grau en Dret Universidad de Granada 2 9 

Grau en Dret Universidad de Extremadura 2 9 

Grau en Dret Universidad de Oviedo 2 9 

Grau en Dret Universidad de Valladolid 2 9 

Grau en Dret Universitat de les Illes Balears 2 5 

Grau en Dret Universidad de Cantabria 1 9 

Grau en Dret 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Dret Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Dret Universitat Rovira i Virgili 2 9 

Grau en Dret Universidad de Huelva 2 9 

Grau en Dret Universitat de Barcelona 2 9 

Grau en Dret Universidad de León 2 9 

Grau en Dret Universidade de Vigo 2 9 

Grau en Dret Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Dret Universidad de Salamanca 2 9 

Grau en Dret Universitat de Lleida 2 9 

Grau en Dret Universidad de Burgos 2 9 

Grau en Dret Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Dret Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Economia Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Economia Universidad de Almería 2 9 

Grau en Economia Universitat de Girona 2 9 

Grau en Economia Universidad Rey Juan Carlos 2 9 

Grau en Economia Universitat Rovira i Virgili 1 9 

Grau en Economia Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Economia 

Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria 2 9 

Grau en Economia Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de Almería 2 9 
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Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad Miguel Hernández 1 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universitat Rovira i Virgili 1 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de Zaragoza 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de Sevilla 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de Cádiz 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de Alcalá 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de la Laguna 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad San Jorge 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universidad de la Coruña 2 9 

Grau en Finances i 

Comptabilitat Universitat de Girona 2 9 

Grau en Gestió i Administració 

Pública Universidad de Málaga 2 9 

Grau en Gestió i Administració 

Pública 

Universitat Politècnica de 

València 1 9 

Grau en Gestió i Administració 

Pública 

Universitat Politècnica de 

València 1 4 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universitat de Barcelona 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universitat de Barcelona 2 5 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de Granada 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans 

Universitat Autònoma de 

Barcelona 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans 

Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla) 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de la Rioja 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de Murcia 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans 

Universidade de Santiago de 

Compostela 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de Sevilla 2 9 
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Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans 

Universidad de Castilla-La 

Mancha 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad Miguel Hernández 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de Córdoba 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans 

Universitat de Valencia. Estudi 

General 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad Rey Juan Carlos 1 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de León 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidade de Vigo 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de Málaga 3 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad de Burgos 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universidad del País Vasco 2 9 

Grau en Relacions Laborals i 

Recursos Humans Universitat d' Alacant 2 5 

Grau en Turisme Universitat d' Alacant 2 9 

Grau en Turisme Universitat de les Illes Balears 2 9 

Grau en Turisme Universidad de Almería 2 9 

Grau en Turisme Universidad de Córdoba 2 9 
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C. INFORMACIÓ SOBRE BEQUES 

 

Per a l’estudiantat que resulte adjudicatari d’una plaça SICUE hi ha dues possibilitats 

d’ajudes econòmiques no acumulables entre si. 

 

1. Ajudes generals per a l’estudi Universitari del Ministeri d’Educació. 

 

En 2013 el Ministeri d’Educació va eliminar la convocatòria de beques Sèneca, ajudes 

que s’havien creat específicament per a dotar de finançament el programa SICUE. 

En aquest sentit, va augmentar el pressupost total de les beques generals i va admetre 

la possibilitat de sol·licitar ajuda de desplaçament inter-comunitats autònomes per a 

l’estudiantat SICUE. 

 

2. Ajudes UJI-SICUE per a estades llargues al curs 2018/19 

 

Atès l’escàs finançament del programa SICUE, l’UJI va mantindre el seu compromís 

de dotar-lo pressupostàriament amb la convocatòria de les Ajudes UJI-SICUE per a 

estades llargues al curs 2017/18 que previsiblement tornarà a convocar-se en setembre 

de 2018 per al curs acadèmic 2018-19. 

La convocatòria per al curs 2017/18 va atorgar 20 beques de 200€ mensuals durant 9 

mesos als estudiants que acompliren els requisits de no haver obtingut cap altra ajuda 

i haver-se incorporat a una plaça SICUE al curs 2017/18 per a una estada de 9 mesos.  

 

Tota la informació podrà consultar-se al web de l’ORI i es comunicarà oportunament 

a totes les persones potencialment interessades. 

  



 

 

 25 

 

D. RELACIÓ DE COORDINADORS D’INTERCANVI 2018/19 

 

GRAU COORDINADOR/A E-MAIL 

Grau en Administració 

d'Empreses 
Alba Puig Denia puiga@uji.es  

Grau en Arquitectura 

tècnica 
María José Rua lreig@uji.es  

Grau en Comunicació 

Audiovisual  

María José Gámez 

Fuentes 
gamezf@uji.es 

Grau en Criminologia i 

Seguretat 
Diego González Ortiz diego.gonzalez@uji.es 

Grau en Dret  Diego González Ortiz diego.gonzalez@uji.es 

Grau en Economia Eva Camacho Cuena camacho@uji.es 

Grau en Engi. en Tec. 

Industrials 

Héctor Beltran San 

Segundo 
hbeltran@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Agroalimentària 
Aurelio Gómez Cadenas aurelio.gomez@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Disseny Industrial 
Luis Cabedo Mas lcabedo@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Elèctrica 
Carlos Ariño Latorre arino@uji.es 

Grau en Enginyeria 

informàtica 
Ismael Sanz Blasco ismael.sanz@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Mecànica 

Francisco Javier Andrés 

de la Esperanza 
fandres@uji.es 

Grau en Enginyeria 

Química 
Eliseo Monfort Gimeno monfortg@uji.es 

Grau en Estudis 

Anglesos 
Carolina Girón García gironc@uji.es 

Grau en Finances i 

Comptabilitat 
Belén Gil de Albornoz noguer@uji.es 

Grau en Gestió i 

Administració Publica 

 

Grau en Relacions 

Laborals i Recursos 

Humans 

 

Alma Rodríguez alma.rodriguez@uji.es 

Grau en Història i 

Patrimoni 
Vicente Sanz Rozalén sanz@uji.es  

Grau en Humanitats: 

Estudis interculturals 
Irene Comins Mingol Irene.Comins@uji.es 

Grau en Infermeria Mª Teresa Ribera Asensi mribera@uji.es 

mailto:puiga@uji.es
mailto:lreig@uji.es
mailto:gamezf@uji.es
mailto:diego.gonzalez@uji.es
mailto:diego.gonzalez@uji.es
mailto:camacho@uji.es
mailto:hbeltran@uji.es
mailto:aurelio.gomez@uji.es
mailto:arino@uji.es
mailto:ismael.sanz@uji.es
mailto:monfortg@uji.es
mailto:alma.rodriguez@uji.es
mailto:sanz@uji.es
mailto:Irene.Comins@uji.es
mailto:mribera@uji.es
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Grau en Matemàtica 

computacional 

Fco. José Hernando 

Carrillo 
carrillf@uji.es 

Grau en Medicina Ana Mª Sánchez Pérez sanchean@uji.es  

Grau en Mestre d’ 

Educació Infantil  

Fco. José Alegre 

Ansuategui  
falegre@uji.es 

Grau en Mestre 

Educació Primària 
Otilia Martí Arnándiz omarti@uji.es 

Grau en Periodisme Amador Iranzo Montés iranzo@uji.es  

Grau en Psicologia Edgar Bresó  azucena@uji.es 

Grau en Publicitat i 

Relacions Públiques 

Mª Teresa Benlloch 

Osuna 
benlloch@uji.es 

Grau en Relacions 

Laborals i Recursos 

Humans 

Alma Rodríguez alma.rodriguez@uji.es 

Grau en Química  Vicente Moliner Ibáñez moliner@uji.es 

Grau en Traducció i 

Interpretació 
Alfred Michael Markey  markey@uji.es 

Grau en Turisme Jaume Llorens Monzonís jllorens@uji.es 
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