
  

 
 

 

RESOLUCIÓ, DE 16 DE DESEMBRE DE 2016, DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I, PER LA QUAL ES CONVOCA EL PROGRAMA 

D’INTERCANVI AMB ÀSIA, ÀFRICA I OCEANIA 

PER AL CURS 2017/2018 

La Universitat Jaume I amb l’ajuda del Banco Santander té la intenció de continuar promovent el programa d’intercanvi d’estudiants per a 

estades en universitats d’Àsia (a Rússia, Japó, Malàisia, Indonèsia, Taiwan, Xina, Corea i Kazakhastan com a novetat aquest any), a Oceania 

(Austràlia) i a Àfrica (nou país de destinació: Marroc) oferint-se així intercanvis per primera vegada al continent africà.  

D’acord amb aquesta iniciativa aquest rectorat, RESOL: 

Primer. Convocar un concurs públic per a la concessió d’ajudes per al Programa d’intercanvi amb Àsia, Àfrica i Oceania per al curs 2017/18, a 

càrrec del centre de despesa VICIM, subcentre: L2, projecte 11G018 i subprojecte 03 i aplicació 4711, línia 02002 del conveni amb el Banc 

Santander i la línia general 00000, per un import global de 46.000€. 

Segon. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, i que figuren en l’annex I. 

Tercer. Publicar la convocatòria de les ajudes per email, al web ORI i als taulers de l’ORI. 

 

Contra 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 del dia següent al 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 recaigui una resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i següents de 

la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. " 
 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17-06-2014),  

la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, 

Inmaculada Fortanet Gómez 

Castelló de la Plana, 16 de desembre de 2016. 
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Convocatòria del programa d’intercanvi d’estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per al curs 2017/2018   

 

 

1. Objecte de les bases 

 

L’objecte de les presents bases, en el marc general de la normativa vigent, és regular la concessió de places d’intercanvi per a estudiants. Les 

ajudes per a estudiants ixents dins del Programa d’Intercanvi d’Estudiants amb Àsia, Àfrica i Oceania per a 2017/18, estaran subjectes a 

disponibilitat pressupostària.  

A Àsia s’ofereixen 12 universitats (1 més que l’any passat amb la novetat de Kazakhastan) a Rússia, Malàisia, Japó, Indonèsia, Taiwan, Corea i 

Xina. Continuem el conveni amb la universitat a Austràlia i l’altra novetat d’aquest any és Àfrica amb una universitat sòcia al Marroc, tot gràcies 

al co-finançament del Banc Santander. 

 

2. Finalitat del programa d’intercanvi amb Àsia, Àfrica i Oceania 

L’objectiu del programa és la mobilitat durant un semestre de l’any 2017/2018 d’estudiants matriculats durant el curs 2016/17 a l’UJI. Hi ha un 

import global de 46.000€. S’ofereixen places per a universitats de Japó, Rússia, Malàisia, Indonèsia, Corea, Taiwan, Xina, Kazakhastan, Marroc i 

Austràlia fins a l’esgotament del crèdit disponible.  

 

3. Requisits per participar en el programa 

 

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

 

a) Ser ciudatà espanyol o resident permanent a Espanya. 

b) Estar matriculat/da en una de les titulacions o graus a l’UJI en el curs 2016/17 en el moment de fer la sol·licitud, permeses per a cada 

universitat de destinació que apareixen al quadre del final del llibret.  

c) Haver superat 54 crèdits del primer curs dels seus estudis, al moment de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.  
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d) Que en el moment de fer l’estada els queden crèdits en la mateixa titulació i cursar entre 18 i 36 crèdits en destí. 

e) Tindre una nota mitjana d’expedient mínima en el moment de fer la sol·licitud.  

Per a l’ESTCE: 6.   

Per a la FCHS, FCJE i FCS: 6,5. 

f) Que a les universitats de destinació hi haja assignatures compatibles amb les de l’UJI. Serà responsabilitat de l’estudiant, abans de 

demanar la plaça, la comprovació que hi ha estudis afins als seus (cal consular al web de la universitat).  

g) Per a Àsia tindre un nivell d’anglès equivalent o superior a B1.2 i per a Àfrica B2 de francès acreditats per algun d’aquestos certificats: 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2015/taulesequiv/ 

Per a Austràlia anglès C1 acreditat per  algun d’aquestos certificats: 

http://www.latrobe.edu.au/study/how-to-apply/international/english-and-academic-requirements/english-language-requirements 

 

4. Procediment de presentació de sol·licituds i termini de presentació 

 

Per a participar en el programa l’estudiantat ha d’emplenar un formulari de sol·licitud des del 19 de desembre de 2016 fins al 17 de gener de 

2017, ambdós inclosos.  

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’IGLU, apartat «Acadèmica. Programes De mobilitat».  En fer la sol·licitud, el programa donarà un 

número de registre, que es comunicarà també per correu electrònic. Només quan es reba aquest número la sol·licitud haurà quedat presentada. El 

número de registre s’ha de conservar.  

A més cal presentar  la següent documentació per Registre General de la Universitat o per Registre telemàtic introduint el codi 16541 (si es fa 

virtual és obligatori indicar el codi): 

 Tots:  Còpia del certificat d’idioma equivalent al nivell adequat per a cada destí especificat a l’apartat 3-g) veieu la taula d’equivalències: 

http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/arxiugral/acreditacio/arxiuacreditacio/proves/2015/taulesequiv/  

Excepció: Els estudiants que es presenten a les proves d’acrediatació del Servei de Llengües i Terminologia el 19-22 de desembre de 

http://www.latrobe.edu.au/study/how-to-apply/international/english-and-academic-requirements/english-language-requirements
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2016 no cal que presenten certificat,  ja que el SLT passarà els resultats a l’ORI directament.  

 

 Solament per als ambaixadors i ambaixadores de l’UJI: còpia del certificat d’haver estat ambaixador o ambaixadora. 

 Solament per als mentors i mentores de l’UJI: còpia del certificat d’haver estat mentor o mentora. 

 Només per als estudiants inscrits al Programa d'esportistes d'elit i alt nivell de l’UJI: Segons aquest programa aquest estudiant tindrà el 

benefici "2.4.3. Beques d’intercanvi: prioritat en la concessió de beques d’intercanvi 

justificades pel entrenament en llocs específics.".  

Perquè l’alumne siga prioritari a una universitat, el centre d'esport de destinació haurà d'estar on estiga la universitat de destinació i haurà 

de tenir entrenament de l'esport que practique l’alumne. 

Per tant, aquest estdiant haurà de presentar a més: 1) Prova d'estar inscrit en el Programa d'elit i alt nivell de l’UJI 2) Adreça del centre i 

tipus d'esport d'alt nivell en destinació i 3) algun escrit de compromís d'allí que diga que li deixaran entrenar en aquest centre el seu esport 

d'alt nivell. (A la volta aquest estudiant haurà de presentar justificants d'haver realitzat aquest esport com estava previst, per poder cobrar 

el 20% de l'ajuda). 

 

En emplenar la sol·licitud, la persona sol·licitant queda informada que les seues dades seran comunicades a la universitat de destinació i que 

signa aquesta sol·licitud donant consentiment a l’enviament de les mateixes, en el cas de ser seleccionada. 

 

La sol·licitud en línia 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, a més d’explicar l’interès que 

tindria l’estada per al seu futur professional. Ha de fer un escrit al menys de les dos primeres universitats triades. 

Es pot obtenir el reconeixement de qualsevol tipus d’assignatura, tenint en compte els criteris específics de reconeixement que puga tindre cada 

una de les titulacions, els quals han d’estar publicats. 

En tot cas, les sol·licituds es poden presentar en els registres i oficines referits a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o pel registre electrònic de la Universitat Jaume I per a la 

presentació d'instàncies. 
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5. Instrucció i resolució del procediment 

Previsiblement a finals de gener de 2017, es publicarà al tauler d’anuncis de l’ORI i comunicada per email la resolució provisional d’admesos i 

exclosos per a aquest procediment selectiu. El termini per a corregir, o esmenar errors o omissions, serà de 10 dies hàbils a partir de la seua 

publicació. Acabat aquest termini, es farà pública la resolució definitiva d’admesos i exclosos. 

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 

presentes bases. La Comissió de Valoració estarà composta per la Directora Acadèmica de l’ORI, la tècnica superior encarregada de les relacions 

amb Àsia, Àfrica i Oceania, a més de per un coordinador d’intercanvi de cada centre on s’hagen rebut sol·licituds i un representant del Consell 

d’estudiants. Aquesta Comissió emetrà una proposta de resolució de l’adjudicació de les places. Poden quedar desertes les places a les quals no 

s’haja presentat cap estudiant que la comissió consideri idoni. 

La resolució de concessió provisional l’emet el Rectorat, sense perjudici de la delegació de firma (Resolució de 17/06/2014), en la vicerectora 

d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme. Aquesta resolució es farà pública per email i als taulers de l’ORI. A partir d’aquesta 

publicació s’obrirà un termini de reclamacions de deu dies naturals. Les reclamacions s’han de dirigir a l’ORI.  

Finalitzada la resolució de les reclamacions presentades es publicarà una resolució definitiva amb la relació d’adjudicataris, previsiblement a 

principis de març de 2017. Contra 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 del dia següent al 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 recaigui 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 

 

6. Criteris de valoració 

 

Per a la concessió d’aquestes ajudes, sempre que el sol·licitant complisca els requisits exigits, es tindran en compte els següents criteris de 

valoració: 
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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 (cap feta o acceptada) (2 punts). 

e) Tindre el 100% dels crèdits de 1er curs superats (3 punts). 

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

 

En cas d’empat, tindran preferència en l’assignació els estudiants amb nota normalitzada més alta. En cas de nou empat els que no hagen gaudit 

mai d’una beca d’intercanvi.  

Els alumnes participants al Programa d'esportistes d'elit i alt nivell de l’UJI tindran prioritat per a una universitat de destinació si hi ha un centre 

d'esport d'alt nivell amb entrenament del seu esport. 

 

Amb les puntuacions obtingudes es confeccionarà un llistat en ordre descendent, i s’assignarà a cada sol·licitud l’import de l’ajuda, fins a 

l’esgotament del crèdit disponible. 

 

7. Quantia de l’ajuda 

 

Les persones beneficiàries rebran una ajuda per un semestre acadèmic de 2.800€ per a Àsia, 2000€ per al Marroc i de 3.100€ per a Austràlia, 

que hauran d’acreditat mitjançant certificat d’estada de la universitat de destinació. Aquesta ajuda estarà cofinançada per l’UJI i el Banc 

Santander.  

D'acord amb el que estableix l'article 41.1 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i 

de Subvencions, l'anualitat de les despeses d'exercicis futurs queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada 

aprovat el pressupost de la Universitat. 

Les persones beneficiàries estan exemptes del pagament de taxes acadèmiques de matrícula a la universitat de destinació. La matrícula es paga a 

l’UJI. Les despeses del viatge, allotjament i manutenció, l’assegurança mèdica i tramitació de visats són a càrrec de la persona beneficiària. 
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8. Justificació 

 

Les ajudes es rebran en dos pagaments: el primer pagament corresponent al 80% del total abans de la partida quan l’estudiant òmpliga i entregue 

a l’ORI la sol·licitud de transferència que es troba a l’IGLU i el 20% restant a la tornada, quan es presenten els documents justificatius de 

l’estada. 

En el termini màxim d’un mes comptador des de la tornada, i en tot cas, abans del 15 de juliol de 2018, l’estudiant haurà de presentar a l’ORI: 

- Certificat d’estada, signat i segellat per la universitat de destinació. 

- Taula de les despeses aproximades de la seua estada (la donem a l’ORI). 

- Participar al Programa de la Ràdio “El Món a l’UJI” o escriure “Experiència a Àsia, Àfrica i Oceania” al web ORI. 

- I omplir una enquesta de satisfacció que trobarà a l’IGLU. 

 

9. Incompatibilitat amb altres programes i ajudes 

 

La sol·licitud en aquest programa és compatible amb els altres programes d’intercanvi de l’UJI, sempre que siguen en semestres diferents del 

mateix any acadèmic.  Els estudiants i les estudiantes que ja han estat beneficiaris d’alguna ajuda d’intercanvi poden presentar-se a la 

convocatòria, excepte els ex becaris i ex becàries de convocatòries UJI passades a Àsia o Oceania. 

 

 

 

10. Obligacions dels beneficiaris 

 

Les persones beneficiàries d’una plaça d’intercanvi amb aquest programa tenen una sèrie d’obligacions pel fet de participar en el programa: 

 

1) Conèixer les bases de la convocatòria i les instruccions als participants. 
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2) Complir l’objectiu i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de les ajudes durant les dates previstes a aquestes bases i en tot cas, 

dins del curs acadèmic 2017/18. En tot cas, incorporar-se a la universitat de destinació en el termini màxim d’un mes des del 

començament de les classes en la universitat de destinació i per causes degudament justificades. 

3) Comprovar l’existència d’estudis afins i especialment d’assignatures a la universitat de destinació abans de presentar la sol·licitud. 

4) Acceptar o renunciar a la plaça en el termini establert en la resolució d’adjudicació. 

5) Mantenir  contacte amb el seu tutor o tutora i realitzar conjuntament el contracte d’estudis abans d’anar-se. 

6) Demanar el certificat d’estada a la universitat de destinació i presentar-lo a l’ORI a la tornada, segons el que disposa la base 8 d’aquesta 

convocatòria. 

7) Emplenar l’enquesta que trobarà a l’eujier a la tornada i en el moment de presentar el certificat d’estada. 

8) Emplenar la sol·licitud d’adaptació i reconeixement de crèdits de l’IGLU, i presentar-la, juntament amb el certificat de notes original de 

la universitat de destinació, al Registre General de la Universitat com mes aviat millor, i en tot cas, abans d el 20 de setembre de 2017 

per tal d’obtindre el reconeixement de crèdits i l’adaptació de les assignatures cursades i aprovades. 

9) Sol·licitar a l’ORI un mes abans del començament dels exàmens de segona convocatòria la possibilitat d’examinarse a l’UJI de les 

assignatures UJI suspeses a la universitat de destinació, si escau.  

10) 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 visat i de l’assegurança mèdica.  

11) 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. 

12) Complir les obligacions administratives mínimes amb la universitat de destinació, en particular, fer la inscripció prèvia i matrícula quan 

hi arribe. 

13) 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. 

14) 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. 
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15) 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. 

16) 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. 

17) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, fins i tot els documents electrònics, en la mesura que puguen ser 

objecte de les actuacions de comprovació i control. 

18) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en la base 11 d’aquesta convocatòria. 

19) Contractar una assegurança mèdica privada durant el període de realització de l’estada i acreditar-lo a la universitat de destinació. 

20) 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. 

21) Inscriure’s en el registre en línia de viatgers del Ministeri d’afers estrangers com a desplaçat en el país de destinació: 

http://www.visatur.maec.es/viajeros/ per tal d’estar localitzable en el cas d’alguna emergència. 

22) Fer-se ambaixador o ambaixadora internacional és una contraprestació que es demana a tot l’estudiantat beneficiari d’algun 

tipus d’ajuda econòmica per part de la Universitat Jaume I en alguna convocatòria internacional. Cal inscriure's en: 

www.embajadores.uji.es 

23) Consultar http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/preparacio/ i preparar-se. Cal llegir “Preparació Complementària”. 

24) Participar al programa “El Món a l’UJI” o escriure una redacció “Experiència a Àsia, Àfrica i Oceania” per a publicar al web ORI. 

 

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions donarà lloc a la pèrdua i/o devolució de l’ajuda econòmica. 

 

11. Incompliment i reintegrament 

http://www.visatur.maec.es/viajeros/
http://www.embajadores.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/preparacio/
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S’escau el reintegrament de les quantitats percebudes en els supòsits d’incompliment de les obligacions establides en la base 10 i de qualsevol de 

les restants bases d’aquesta convocatòria. En tot cas, s’haurà de procedir al reintegrament quan l’estudiant no s’haja incorporat a la universitat de 

destinació en el termini màxim d’un mes des que hagen començat les classes a la universitat de destinació, excepte en casos de força major 

justificats convenientment a l’ORI. En els supòsits de no justificació la universitat podrà iniciar les accions legals oportunes per a recuperar les 

quantitats atorgades. 

Els beneficiaris que han de portar a terme el 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 2a planta de l’Edifici del Rectorat, en el Servei de Gestió Econòmica, o bé mitjançant 

transferència bancària dirigida a la Universitat Jaume I, indicant “Devolució Beca Àsia, Àfrica i Oceania ” al compte següent: 

ES23.0049.4898.9825.1600.3982 

 

 

12. Informació per als seleccionats 

 

12.1. Qüestions no acadèmiques 

 

Després de la publicació de l’adjudicació definitiva, previsiblement a mitjans de març 2017, l’ORI convocarà una reunió informativa sobre 

qüestions pràctiques i facilitarà, mitjançant el correu electrònic del compte @uji.es, instruccions detallades a les persones seleccionades i 

periòdiques (documentació que cal presentar, terminis, etc.). L’estudiant amb una plaça adjudicada ha d’acceptar o renunciar a la plaça per 

l’IGLU, en el termini establert en la resolució d’adjudicació. 

 

A continuació, l’ORI enviarà a les universitats de destinació les dades de l’estudiantat seleccionat. Normalment l’estudiant serà contactat per 

l’Oficina Internacional de la universitat de destinació, amb instruccions de com registrar-se mitjançant el web o mitjançant els impresos que 

aquesta universitat puga remetre. L’ Oferta de places està al punt 16 d’aquesta convocatòria. La universitat de destinació decideix si 

accepta a l’alumne seleccionat per l’UJI o no.  

L’estudiantat no estarà formalment admès per la universitat de destinació fins que no s’hi registre (application form, etc.).  
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El semestre i termini per a registrar-s’hi és el següent per a cada destinació:  

 

ÀSIA: 

INDONÈSIA 

1er sem: setembre 2017 -gener 2018 (abans maig 2017) 

2n sem: febrer 2018 –juny 2018 (abans octubre 2017) 

 

MALÀISIA 

1er sem: setembre 2017 -febrer 2018 (abans maig 2017) 

2n sem: febrer 2018 –juny 2018 (abans octubre 2017) 

 

JAPÓ 

2n sem: octubre 2017 -febrer 2018 (abans abril 2017) 

1er sem: abril 2018 –agost 2018 (abans novembre 2017) 

 

RÚSSIA 

1er sem: setembre 2017 -febrer 2018 (abans abril 2017) 

2n sem: febrer 2018 –juliol 2018 (abans novembre 2017) 
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COREA 

2n sem: setembre 2017 -desembre 2017 (abans maig 2017) 

1er sem: març 2018 –juny 2018 (abans novembre 2017) 

 

TAIWAN 

1er sem: setembre 2017 -desembre 2017 (abans abril 2017) 

2n sem: febrer 2018 –juny 2018 (abans octubre 2017) 

 

KAZAKHASTAN 

1er sem: setembre 2017-desembre 2017 (abans maig 2017) 

2n sem: gener 2018 –maig 2018 (abans novembre 2017) 

 

XINA 

2n sem: setembre 2017 -gener 2018 (abans abril 2017) 

1er sem: març 2018 –juliol 2018 (abans setembre 2017) 
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ÀFRICA 

 

MARROC 

1er sem: setembre 2017 -febrer 2018 (abans maig 2017) 

2n sem: febrer 2018 –juliol 2018 (abans octubre 2017) 

 

OCEANIA 

AUSTRÀLIA 

2n sem: juliol 2017 -novembre 2017 (abans abril 2017) 

1er sem: març 2018 –juny 2018 (abans desembre 2017) 

 

12.2. Qüestions acadèmiques 

 

Durant l’estada a la universitat de destinació l’estudiantat ha de cursar a la universitat de destinació un mínim de 18 i un màxim de 36 crèdits per 

semestre. 

L’instrument que garanteix el reconeixement complet dels estudis realitzats a la universitat de destinació és el contracte d’estudis, que és un 

document amb tres funcions: 

- És on es fa constar el pla d’estudis de l’estudiantat a la universitat de destinació (l’equivalència de les assignatures del centre d’origen i de 

destinació que formaran part del reconeixement). 

- S’utilitza com a document de matrícula a l’UJI (l’estudiantat no ha de matricular-se a l’UJI de les assignatures que s’han inclòs en el 

contracte).  
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- Després que estiga signat per totes les parts (tutor/a de l’UJI, tutor/a de la universitat de destinació i estudiantat) constitueix un compromís 

ferm per part de la universitat el 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 (excepte de primer curs) tenint en compte els criteris específics de 

reconeixement que té cada una de les titulacions. És convenient, per tant, que, quan siga seleccionat, l’estudiantat contacte amb el 

professorat tutor/a o coordinador/a que li siga assignat per a conèixer els esmentats criteris i les possibilitats particulars de reconeixement 

d’algunes assignatures. De les assignatures de grau, només es podran incloure al contracte aquelles existents al moment de fer-lo i les 

assignatures previstes d’activació al curs 2017/2018, però no de cursos posteriors. Així mateix, no es podran incloure assignatures de les 

llicenciatures antigues que no apareguin a l’aplicació del contracte.  

 

 

13. Informació addicional 

- Oficina de Relacions Internacionals (ORI) 

Tel.: +34 964387070/7058/61. Fax: +34 964387001 

Adreça de correu electrònic: intercanviat@uji.es 

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

 

-Experiències d’alumnes: VoxUji Ràdio http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/radio/ 

 

-Assignatures convalidades anys passats, coordinador d’intercanvi, criteris propis de la titulació, etc.: eujier>Programes de 

mobilitat>Informació de la Coordinació d’intercanvi 

 

-Coordinadors/es i Tutors/es d’intercanvi per grau: http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/coordinadors_tutors/ 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/radio/
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/estudiant_uji/coordinadors_tutors/
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UNIVERSITATS SÒCIES: 

Per veure les assignatures als enllaços mireu el semestre adequat. 

RÚSSIA 

 

Tomsk Polytechnic University    (TPU)     http://www.tpu.ru 

Assignatures: http://portal.tpu.ru/ciap_eng/programmes/course 

 

 

JAPÓ 

 

Mie University  (MIE)   http://www.mie-u.ac.jp 

Assignatures: http://www.cc.mie-u.ac.jp/~lq20102/curric/DeptofEngMieUni.pdf 

http://www.cie.mie-u.ac.jp/pdf/Timetable.pdf 

http://www.cie.mie-u.ac.jp/en/cier/class/international-education/ 

 

Kanagawa University (KANA) http://www.kanagawa-u.ac.jp 

Assignatures:  

 

Chiba University (CHIBA) http://www.chiba-u.ac.jp 

Assignatures: Consulteu a la Coordinadora d'Arquitectura, Lucía Reig. 

 

 

 

MALÀISIA 

 

University of Malaya  (UM)    http://www.um.edu.my 

Assignatures: 

http://isc.um.edu.my/exchange/inbound/one-or-two-semester-undergraduate-programme  

 

INDONÈSIA 

University of  Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) http://www.umy.ac.id/ 

http://portal.tpu.ru/ciap_eng/programmes/course
http://www.mie-u.ac.jp/
http://www.cc.mie-u.ac.jp/~lq20102/curric/DeptofEngMieUni.pdf
http://www.cie.mie-u.ac.jp/pdf/Timetable.pdf
http://www.cie.mie-u.ac.jp/en/cier/class/international-education/
http://www.kanagawa-u.ac.jp/
http://www.chiba-u.ac.jp/
http://isc.um.edu.my/exchange/inbound/one-or-two-semester-undergraduate-programme
http://www.umy.ac.id/
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Assignatures:   
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099906/raw?idioma=ca  

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099932/raw?idioma=ca  

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099938/raw?idioma=ca  

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099943/raw?idioma=ca  

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099957/raw?idioma=ca 

 http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099923/raw?idioma=ca 
 

COREA 

 

Sejong University (SU)    http://www.sejong.ac.kr 

Assignatures: 

 

Sookmyung Women’s University (SOOK) http://www.sookmyung.ac.kr 

Assignatures  

http://portal.sookmyung.ac.kr/irj/servlet/prt/portal/prtmode/preview/prtroot/pcd!3aportal_content!2fedu.sookmyung.externalLink_folder!2fedu.sookmyung

.iviews_folder!2fedu.sookmyung.zcmw2237_en?sap-config-mode=true 

 
Tutorial per a seleccionar assignatures  

 

 

 

TAIWAN 

 

National Taipei University of Techonology  (NTUT)    http://www.ntut.edu.tw 

Assignatures: http://aps.ntut.edu.tw/course/en/ShowENSubject.jsp 

 

 

National Chung Hsing University (NCHU) http://www.nchu.edu.tw 

Assignatures: https://onepiece.nchu.edu.tw/cofsys/plsql/crseqry_home_e 
(En Department seleccionar “All departments”) 

http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099906/raw?idioma=ca
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099932/raw?idioma=ca
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099938/raw?idioma=ca
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099943/raw?idioma=ca
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/contenido/97099957/raw?idioma=ca
http://www.sejong.ac.kr/
http://www.sookmyung.ac.kr/
http://portal.sookmyung.ac.kr/irj/servlet/prt/portal/prtmode/preview/prtroot/pcd!3aportal_content!2fedu.sookmyung.externalLink_folder!2fedu.sookmyung.iviews_folder!2fedu.sookmyung.zcmw2237_en?sap-config-mode=true
http://portal.sookmyung.ac.kr/irj/servlet/prt/portal/prtmode/preview/prtroot/pcd!3aportal_content!2fedu.sookmyung.externalLink_folder!2fedu.sookmyung.iviews_folder!2fedu.sookmyung.zcmw2237_en?sap-config-mode=true
Convoct%20Asia%2017-18/tutorialsookmyungcorea.pdf
http://www.ntut.edu.tw/
http://aps.ntut.edu.tw/course/en/ShowENSubject.jsp
http://www.nchu.edu.tw/
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XINA 

Jinan University (JINAN) http://www.jnu.edu.cn 

Assignatures: http://ischool.jnu.edu.cn/about/about-164.html 

 

 

 

AUSTRÀLIA 

La Trobe University (LTU) http://www.latrobe.edu.au 

Assignatures: http://www.latrobe.edu.au/handbook/2017/undergraduate/ 

 

 

14. Calendari aproximat 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 19 de desembre de 2016 al 17 de gener de 2017. 

Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional: aprox. finals de gener de 2017. 

Llista provisional d’adjudicació de places: març de 2017. 

Reunió informativa a les persones seleccionades: aprox. mitjans de març de 2017. 

 

 

15. Règim Jurídic 

En tot el no previst en les presents bases s'estarà al disposat en els preceptes bàsics de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en les seues 

respectives normes de desenvolupament. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret públic i, en defecte d'aquestes, les normes de dret 

privat. 

 

http://www.jnu.edu.cn/
http://ischool.jnu.edu.cn/about/about-164.html
http://www.latrobe.edu.au/
http://www.latrobe.edu.au/handbook/2017/undergraduate/
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16. OFERTA DE PLACES 
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2017/18 RÚS MAL INDO                 JAPÓ COREA SUD        TAIWAN XINA AUST KAZ MARR 

PLACES   TPU UM UMY MIE CHIBA KANA SU SOOK NTUT NCHU JINAN LTU TARAZ ABDELM 

Mestre/a Inf.                       x   

Mestre/a Prim.                       x   

Publicitat               x       x   

Com. Aud.             x (optat)         x   

Periodisme                x     x x   

Traducció               
 

      x   

Humanitats    x x x               x   

Història    x   x               x   

Estudis Anglesos     x x   x x     x   x   

Turisme x  x x     x x  x      x x x x 

 Adm. Empreses x  x x       x  
 

   x  x x x  

Economia     
 

               x x   

Finances                      x x   

Dret    x x                 x x  

Criminologia     x                 x   

Rel. Laborals    x x                 x x  

Adm. Pública     x                 x x  

Matemàtica C. x                     x   

Videojocs               
 

      
 

  

Eng. Informàtica x           x*   x*   x x x x 

Eng. Química                       x   

Arquitectura    x     x   x   x     x   

Eng. D. Industrial x           x         x   

Eng. Tec. Ind. x  x         x   x         

Eng. Mecànica x                        x 

Eng. Elèctrica x                     x  x 

Química                       x x  

Eng. Agroalim. x                     x  x 

Psicologia               x       x   

Infermeria   
 

                      

Medicina                           

TOTAL PLACES Màx 2 Màx 5 Màx 7 Màx 6 Màx 2 Màx 6 Màx 10 Màx 4 Màx 2 Màx 7 Màx 5 Màx 4 Màx 2 Màx 2 
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