
 

  

 

 

Resolució definitiva de la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants 

amb Àsia, Àfrica i Oceania per al curs 2018/2019, i Adjudicació provisional de 

places 
 

Vista la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al 

curs 2018/2019, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilingüisme de data 14 de desembre de 2017 i publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I el dia 14 de desembre de 2017. 

Vist que el dia 15 de febrer de 2018 es va publicar la resolució provisional d’admesos i exclosos 

d’aquesta convocatòria, donant un termini fins al 1 de març per reclamacions i esmenes. 

Atés que conforme a la base 5 de la convocatòria, una vegada resoltes les reclamacions i esmenes 

presentades, i atesa la proposta d’adjudicació provisional de places emesa per la Comissió de 

valoració reunida el dia 2 de març de 2018, 

RESOLC:  

1) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat definitiu d’admesos i 

exclosos que es detalla a l’Annex I. 

2) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat d’adjudicació 

provisional de places que es detalla a l’Annex II, i establir un termini de 10 dies hàbils des de 

l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar reclamacions, dirigides a l’ORI amb 

el codi 17195, per Registre General de l’UJI, per registre telemàtic de l’UJI o per qualsevol dels 

mitjans que preveu la Llei 39/2015 

 

 

El rector 

(per resolució de delegació de firma de 17 de juny de 2014, 

la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme) 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 2 de març de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANUNCI 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, en data 2 de març de 2018, ha 

dictat la resolució següent: 

“Resolució definitiva de la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, 

Àfrica i Oceania per al curs 2018/2019, i Adjudicació provisional de places 

Vista la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al 

curs 2018/2019, aprovada per resolució de la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i 

Multilingüisme de data 14 de desembre de 2017 i publicada al Tauler d’Anuncis Oficials de la 

Universitat Jaume I el dia 14 de desembre de 2017. 

Vist que el dia 15 de febrer de 2018 es va publicar la resolució provisional d’admesos i exclosos 

d’aquesta convocatòria, donant un termini fins al 1 de març per reclamacions i esmenes. 

Atés que conforme a la base 5 de la convocatòria, una vegada resoltes les reclamacions i esmenes 

presentades, i atesa la proposta d’adjudicació provisional de places emesa per la Comissió de 

valoració reunida el dia 2 de març de 2018, 

RESOLC:  

1) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat definitiu d’admesos i 

exclosos que es detalla a l’Annex I. 

2) Publicar al Tauler d’Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I el llistat d’adjudicació 

provisional de places que es detalla a l’Annex II, i establir un termini de 10 dies hàbils des de 

l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar reclamacions, dirigides a l’ORI amb 

el codi 17195, per Registre General de l’UJI, per registre telemàtic de l’UJI o per qualsevol dels 

mitjans que preveu la Llei 39/2015.” 

Contra l’establit en l’apartat 1) d’aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 

interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Castelló, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació. No obstant 

això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, 

davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la 

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. 

Contra l’establit en l’apartat 2) d’aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de 

conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 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 recurs d'alçada davant del Rectorat, en el termini d'un mes, comptador des de 

l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en 

què una disposició establisca el contrari, no suspén l'execució de l'acte impugnat, de conformitat 

amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015. Si transcorren tres mesos des de l'endemà 

al de la interposició del recurs d'alçada sense que 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. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere 

procedent 

La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 

 

 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 2 de març de 2018 

 



 

  

Resolució definitiva de la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, 

Àfrica i Oceania per al curs 2018/2019, i Adjudicació provisional de places 
 

ANNEX I – Admesos i Exclosos definitius  
 

SOL·LICITANT ADMISSIÓ MOTIU D’EXCLUSIÓ  

(Requisits no complits de la convocatòria) 
Agost Belles, Alma SI  

Balaguer Maciá, Joan NO 3c 3e 3g 

Barreda Mateu, Rebeca NO 3g 

Bohigues Lozano, Nicolas NO 3c 3e 3g 

Bonet Gimenez, Ivan NO 3g  

Brun López, María De Los Angeles SI  

Caballero Blas, Helena  NO 3c 3g 

Castelló Fabregat, María SI  

Corduente Cabo, Lidia SI  

Esperante Martínez, Samuel SI  

Garcia Iborra, Ana SI  

Garcia Tarin, Maria Jose NO 3g 

Garcia-Franco Ruiz de la Prada, Ana NO 3g  

Lara Algaba, Pedro José NO 3g  

LLobet Prada, Jose NO 3e 3g 

Marqués Paola, Ruth SI  

Porcar Galan, Jordi  NO 3e 

Rodríguez Martínez, Mathías SI  

Roig Segui, Jordi NO 3g  

Sanchis Lozano, Paloma SI  

 

Motius d’exclusió, segon l’apartat 3 de la convocatòria: 

3c) No haver superat 54 crèdits del primer curs en el grau en el qual es troba matriculat 

3e) No tindre una nota mitjana d’expedient mínima:  

Per als Graus de l’ESTCE: 6 

Per als Graus de la FCHS, la FCJE i la FCS: 6,5 

3g) No acredita tindre un nivell d’anglés equivalent o superior a: 

B1 per a Àsia 

C1 per a Austràlia segon els certificats exigits per aqueixa universitat 

 

 

 



 

  

 

Resolució definitiva de la convocatòria del Programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al curs 2018/2019, i 

Adjudicació provisional de places 

 

ANNEX II – Adjudicació provisional de places 

 

Nom i Cognoms Titulació a) b) c) d) e) f) Ambaix. f) Mentor TOTAL ADJUDICACIÓ 

Esperante Martínez, Samuel Grau en Finances i Comptabilitat 7,01 0,46 3 2 3   0,25 15,72 JINAN  

Brun López, María De Los Angeles Grau en Enginyeria Informàtica 5,92 0,46 3 2 3 0,25 0,25 14,88 TAIPEI TECH 

Garcia Iborra, Ana Grau en Enginyeria en Disseny Industrial 6,21 0,5 3 2 3     14,71 SEJONG  

Marqués Paola, Ruth Grau en Comunicació Audiovisual 6,72 0,49 2,2 2 3 0,25   14,66 LA TROBE  

Corduente Cabo, Lidia Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 5,89 0,5 3 2 3     14,39 U. MALAYA 

Castelló Fabregat, María Grau en Estudis Anglesos 7,59 0,54 3 0 3   0,25 14,38 NCHU 

Agost Belles, Alma Grau en Traducció i Interpretació 5,64 0,51 3 2 3     14,15 LA TROBE  

Rodríguez Martínez, Mathías Grau en Periodisme 6,39 0,7 2 0 3     12,09 JINAN  

Sanchis Lozano, Paloma Grau en Traducció i Interpretació 5,52 0,44 3 2 0   0,25 11,21 LA TROBE  

 

 

Criteris de valoració: 

a) Expedient acadèmic, nota normalitzada (fins a 10 punts). 

b) Puntuació dels crèdits totals superats (fins a 1 punt). 

c) Valoració de l’escrit de motivació (fins a 3 punts). 

d) Primera mobilitat (feta o acceptada) (2 punts). 

e) Tindre el 100% dels crèdits de primer curs superats (3 punts). 

f) Haver participat en el programa d’ambaixadors/res de l’UJI (0,25 punts) i/o en el programa de mentors/res (0,25 punts). 


