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Esmena a la CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS  

CURS ACADÈMIC 2021-2022 

 

Degut a una situació excepcional aliena a la URV, es procedeix a esmenar el 
calendari de la Convocatòria Extraordinària de Mobilitat Internacional – 
Programa Erasmus+ Estudis, del curs 2021-2022, allargant tots els períodes, així 
com també les destinacions, afegint les places vacants al Regne Unit per al 2nQ 
del curs acadèmic 2021/22.  

 

Per tant, les dates que consten a l’Annex I de la convocatòria:  

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2021-2022 

Publicació de la convocatòria 1 de març de 2021 

Termini de presentació de sol·licituds Del 2 al 15 de març de 2021 (inclòs) 

Publicació de la llista provisional d’admesos i 
exclosos 

19 de març de 2021 

Període d’al·legacions  Del 22 de març al 6 d’abril de 2021 
(inclòs) 

Publicació de la llista definitiva d’admesos i 
exclosos 

8 d’abril de 2021 

Publicació de la proposta de resolució 21 d’abril de 2021 

Acceptació de les places assignades Del 22 al 27 d’abril de 2021 (inclòs) 

Publicació de la resolució definitiva 29 d’abril de 2021 
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Es substitueixen per les que consten a l’Esmena del calendari:  

 

ESMENA AL CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2021-2022 

Publicació de la convocatòria 1 de març de 2021 

Termini de presentació de sol·licituds Del 2 al 21 de març de 2021 (inclòs) 

Publicació de la llista provisional d’admesos i 
exclosos 

25 de març de 2021 

Període d’al·legacions  
Del 26 de març al 12 d’abril de 2021 
(inclòs) 

Publicació de la llista definitiva d’admesos i 
exclosos 

14 d’abril de 2021 

Publicació de la proposta de resolució 27 d’abril de 2021 

Acceptació de les places assignades Del 28 al 3 de maig de 2021 (inclòs) 

Publicació de la resolució definitiva 5 de maig de 2021 

 

I a l’article 11. Presentació de sol·licituds, on diu: 

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 2 de març de 2021, i finalitza 
el dia 15 de març de 2021, inclòs, seguint els terminis establerts en l’annex I d’aquesta 
convocatòria. 

 Hi hauria de dir: 

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 2 de març de 2021, i finalitza 
el dia 21 de març de 2021, inclòs, seguint els terminis establerts en l’esmena  de 
l’annex I d’aquesta convocatòria.  

 

En conseqüència, els articles 13, 14, 15 i 16, també es veuran modificats d’acord a 
les dates que consten a l’Annex I Esmena al calendari de la convocatòria.  
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D’altra banda, referent a la destinació, a la clàusula 5, Destí de la mobilitat, on 
diu:  

Les estades dins del programa Erasmus+ Estudis s’han de realitzar en una 
Institució d’Educació Superior pertanyent a un país participant del programa 
Erasmus+: 

- els 26 estats membres de la Unió Europea, 

- els 3 països integrants de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein 

- i Noruega), 

- República de Macedònia, 

- Sèrbia 

 

Les estades de mobilitat dins dels programes Erasmus+ Estudis s’han de realitzar 
en una institució d’Educació Superior amb la qual la URV hagi signat un conveni 
bilateral de mobilitat que es trobi vigent pel curs 2021-22 i s’hagi signat per 
ambdues parts abans del 30 d’octubre de 2020. 

Les places de mobilitat disponibles estan relacionades a l’annex III: Convocatòria 
extraordinària de mobilitat internacional Erasmus+ (2021/22). Oferta de destinacions. 

És responsabilitat de l’estudiant sol·licitant conèixer i complir amb els 
requeriments d’admissió de la institució de destí.  

Donat que aquesta és una convocatòria extraordinària i, per tant, subjecta a un 
calendari de caràcter extraordinari, la URV no es responsabilitza del fet que les 
institucions llistades en l’annex III no admetin candidatures d’estudiants 
d’intercanvi a partir de la data de resolució d’aquesta convocatòria (en el cas de 
les estades de mobilitat que s‘hagin d’iniciar el 1r semestre 2021-22). En tot cas, 
des de l’ICenter intentarem ajudar als estudiants que es trobin en situacions de no 
acceptació amb les opcions possibles: trasllat al segon semestre o altres opcions 
viables segons el cas.  

 

 

Hi ha de dir:  

Les estades dins del programa Erasmus+ Estudis s’han de realitzar en una 
Institució d’Educació Superior pertanyent a un país participant del programa 
Erasmus+: 

- els 27 estats membres de la Unió Europea, 

- els 3 països integrants de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein 
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- i Noruega), 

- República de Macedònia, 

- Sèrbia 

*Regne Unit (Brexit): la celebració de l'Acord de Retirada fa possible que les institucions 
d'educació superior i altres organismes dels països del programa segueixin enviant estudiants i 
personal al Regne Unit per a realitzar mobilitats Erasmus+ durant el curs 2021-22. Però degut 
al calendari extraordinari d’aquesta convocatòria, tant sols es podran sol·licitar mobilitats per 
al 2n quadrimestre del curs acadèmic 2021/22. 
 

Les estades de mobilitat dins dels programes Erasmus+ Estudis s’han de realitzar 
en una institució d’Educació Superior amb la qual la URV hagi signat un conveni 
bilateral de mobilitat que es trobi vigent pel curs 2021-22 i s’hagi signat per 
ambdues parts abans del 30 d’octubre de 2020. 

Les places de mobilitat disponibles estan relacionades a l’esmena de l’annex III: 
Convocatòria extraordinària de mobilitat internacional Erasmus+ (2021/22). Oferta de 
destinacions. 

És responsabilitat de l’estudiant sol·licitant conèixer i complir amb els 
requeriments d’admissió de la institució de destí.  

Donat que aquesta és una convocatòria extraordinària i, per tant, subjecta a un 
calendari de caràcter extraordinari, la URV no es responsabilitza del fet que les 
institucions llistades en l’annex III no admetin candidatures d’estudiants 
d’intercanvi a partir de la data de resolució d’aquesta convocatòria (en el cas de 
les estades de mobilitat que s‘hagin d’iniciar el 1r semestre 2021-22). En tot cas, 
des de l’ICenter intentarem ajudar als estudiants que es trobin en situacions de no 
acceptació amb les opcions possibles: trasllat al segon semestre o altres opcions 
viables segons el cas.  
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Per la present, el Vicerectorat d’Internacionalització dóna comunicació de la 
modificació realitzada. 

 

 
 

 

Dr. John Style 

Vicerector d’Internacionalització 

 

Tarragona, 15 de març de 2021  

Informació 
Centre Internacional de la URV 

Av. Països Catalans, 17-19 
43007 - Tarragona 

mobility.out@urv.cat 
Telèfon: +34 977 559754   
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