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RESOLUCIÓ DE 6 D'OCTUBRE 2014, DE LA VICERECTORA D'ESTUDIS DE POSTGRAU 
DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA,' PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES BEQUES "VLC 
CAMPUS D'EXCEL'LENCIADE MOBILlTAT INTERNACIONAL" PER AL CURS 2014-2015 EN EL 
MAsTER UNIVERSITARI ERASMUS +: ERASMUS MUNDUS EN PSICOLOGIA DEL TREBALL, LES 
ORGANITZACIONS I ELS RECURSOS HUMANS 

Vist que el VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of Excellence és un 
projecte concedít pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la creació en I'area 
metropolitana de Valencia d'un Campus d'Excel'lencia Internacionál. Així mateix, 
aquest projecte ha concorregut a diverses convocatories deis subprogrames 
d'excel'lencia i enfortiment del programa Campus d'ExceHencía Internacional, havent 
estat seleccionades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport diverses actuacions 
orientades a facilitar la internacionalització de les activitats universitaries. 

Vist que amb ,el financ;:ament del Ministeri d'Educació, Cultura ,i Esports al 
projecte VLC/CAMPUS, la Universitat de Valencia ha decidít impulsar diferents 
actuacions congruents amb el Pla de Mobilitat i Internacionalització Academica del 
projecte VLC/CAMPUS. 

Vist el que ha dispo~Lla·Univer~itat de Valencia erí'-'el marc del 
VLC/CAMPUS per a lap[<>r[H::)gJó. . de.' "projeclesper" ·a···.la·m·illóra de la 
internacionalització delsprograllÍes acadérÍ1jcs}.~r'!3n parficüti3i 'per' al Master 
universitari Erasmus Mj.mqus· en PSicol99ia del·tf~b~II, les Organitzácions i els 
Recursos Humans.'< '.' :;. {i¡'" . ',' \. 

Vist que amb ;h&!ec alaCit~~i~Jtl!>i,Jt~cord ·~~rrib la pro posta presentada 
per la direcció acadetjnica .. d'esta titulació·;SSi·proposava la realització d'una 
convocatoria de beqLie.sf¡je riJ~t~ClÚa i costsdeparticipéció i mobilitat als estudiants 
del citat master. •.. '. ;-",/.,." ." ;;' ....• . 

,'~ "7- .~~., ",' . 

En virtut de les atrib.u¿¡¡)fui.~~e li conferei~'í~J~e:Spi~ció de 9 de maig de 2014, 
del Rectorat de la UniversitatdeValencia (DOCV.d~<16/05/2014) per la qual s'aprova 
la delegació de funcions en'elS vícerectQrs Lles>\íic~t.éctores, la Secretaria General, el 
Gerent í altres organs d'aquEistá'Jº.nhíe~~itat·( d'acord amb els Estatuts de la 
Universitat de Valencia, aquest Vicerectorat, 

RESOL 

Primer, Convocar les beques VLC CAMPUS D'EXCEL'LENCIA de matrícula i costos 
de participació i mobilitat destinades a estudiants i estudiantes tipus B que vagen a ' 
cursar a la Universitat de Valencia els estudis oficials de Master universitari Erasmus 
Mundus +: Erasmus Mundus en Psicologia del TrebalJ, les Organitzacions i els 
Recursos Humans en el curs académic 2014/2015. 

Segon, Aprovar les bases que regulen aquesta convocatoria, incloses com Annex I 
d'aquesta resolució. 
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Tercer. L'ajuda sera finan<;adaamb CarTeC al credit del pressupostde I'exercici 2014, 
capítol IV, organica 6770059144, específica 20140115 per import de 25.500,00 
euros. 

Quart. La Universitat 'de Valencia, d'ofici, considerara candidats a tots els estudiants 
que complisquen els requisits de la convocatória sensa que siga necessaria la 
presentació de cap sol, licitud. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podra interposar 
recurs potestatiu de reposició en el termini. d'un mes des de I'endema de la seua 
notificació, davant del mateix órgan que ha dictat la resolució, o bé directament un 
recurs contenciós administratiu davant els órgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors 
des de I'endema de la seua publica ció .. 

Per delegació del Rector 
(Resolució de 9 de maig de 2014 del Rectorat de la Universitat de Valencia, DOCV 
16/05/2014) .~"'" 

Rosa Mamrf\i1ARíN SÁE& 
Vjcerectora d'Estudis dEtJ::>Rstgr, 
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Annex I 

Bases reguladores de. la convocatoria de beques IIVLC Campus d'ExceHencia 
de matricula i costos de participació i mobilitat per a estudiants i estudiantes 
del master universitari Erasmus Mundus +: Erasmus Mundus en Psicologia del 
Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans per al curs 2014-2015. 

1.0bjecte 

1.1. La present convocatoria té per objecte oferir 5 beques d'ajuda economica a la 
matrícula, costos de participació i mobilitat per import de 5.100 € cadascuna d'elles, 
(2.600 € per I'import de la matrícula/costos de participació i 2.500 per a la mobilitat) 
per a estudiants i estudiantes que cursen el Master universitari Erasmus Mundus +: 
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos 
Humans durant el curs 2014-2015. 

1.3. La participació deis estudiants en la present convocatoria s'ajustara a allo 
disposat en aquestes bases i la resta de la normativa aplicable. 

2. Requisits deis soHicitants 

2;1. Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els i les estudiantes admesos per 
cursar primer curs deis estudis oficials de master universitari Erasmus Mundus +: 
Eramus Mundus en PSicologia del Treball, les OrganitzaCions i els Recursos Humans, 
en el curs 2014/2015, tipus B. 
2.2 Als efectes d'aquesta ,convocatoria, estudianttipus B ho és aquell nacional d'un 
país de la Unió Europea: Austria, Belgi~, Bulgaria, Croacia, Xipre, República Txeca, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Fran{;a, Alemanya, Grecia, Hongria, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Pa'isos Baixos, Polonia, Portugal, Romania, 
Eslovaquia, Eslovenia, Espanya, Suecia, Su·issa; Turquía, Regne Unit, República 
lugoslava de Macedonia (RIM) o de Noruega, Islandia, Liechtenstein o aquell que, no 
sent originari de cap deis pa"isoseSmentats, és residenípermanent o ha dut a terme 
la seua principal activitat .. (estudís, practiques o treball) durant més de 12 mesos en 
els darrers cinc anys en almenys un deis paIsos esmentats, amb I'excepció de 
Croacia, RIM, Turquia i Su"issa, 

3. Participació en,la convocatoria 

Elslles estudiants admesos i matriculats en I'esmentat master i que compleixen la 
resta deis requisits establerts en aquesta convocatoria a data 30/10/14, seran 
candidats d'ofici, sol.licitants d'aquesta convocatoria de beques. 

4. Condicions de la beca 

La beca consisteix en una assignació economica deis imports expressat en la base 
primera. La beca no té per objecte cobrir necessariament la totalitat de les despeses 
deis estudiants, sinóajudar a subvenir els costos de matrícula, així com les relatives 
a desplac;ament, manutenció, despeses de viatge i allotjament. 

L'obtenció del qualsevol altra ajuda, beca o subvenció pera aquesta finalitat és 
incompatible amb la condició de beneficiari d'aquesta convocatoria, a excepci6 de les 
beques Eramus Mundus convocades pel Servei de' Relacions Internacionals de la 
Universitat de Valencia. En aquest se ntit , el beneficiari esta obligat a comunicar 
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I'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos O recursos que financen les 
. activitats subvencionades. 

5. Criteris de valoració i concessió de beques 

Als efectes de seleccionar els estudiants beneficiaris d'esta convocatOria regiran les 
mateixes bases i criteris d'exceHencia academica que regulen la concessió de les 
beques Erasmus Mundus + atorgades pel Consorci d'Universitats organitzador de 
I'esmenlat master que figuren com Annex 11 a 'aquestes beques. 

En aquest sentit, els estudiants que complisquen els requisits establerts en aquestes 
bases seran ordenats d'acord amb la puntuació obtinguda per cada alumne en el 
procés de selecció per a la preinscripció regulat en el document "Erasmus Mundus 
2009-2013 - Action 1A - Erasmus Mundus Masters Courses; minímum requirements 
and recommendations for students. selection and scholarchip management" ¡que 
figura com annex II a aquestes bases. 

6. Ordenació del procediment 

6.1. El procediment de concessió de las beques es realitzara en reglm de 
concurrencia competitiva, segons allo disposat en I'article. 22 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions. 

6.2. La tramitació del procedimenf deconcessió de les beques es realitzara pel Servei 
de Postgrau de la Universitat deValencia. 

6.3. El 1I0c de publicació de qualse~o'lacte administratiu relacionat amb aquest 
convocatOria (notificació,requerimeots, esmena, arrlpliació de terminis, resolució, 

. etc.) sera a la pagina web del Servei de Postgrau. 

6.4. La Vicerectora d'Estudis de Postgrau de la Universitat de Valencia resoldra la 
present convocatOria de beques d'acord amb els criteris de valoració establerts en 
aquestes bases i després d'haver c6mprovat el compliment del requisíts especificats 
en la convocatoria i alavista dé la pro posta elevada per la. comissió de baremació, 
integrada per professoratdela comissió decoordiriació academica del master 
universitari Erasmus MUndus+: Erasmus Mundus. en Psicologia del Treball, les 
Organitzacions i els Recursos Humans. 

6.5. Els candidats que, tot i complir els requisits establerts en aquesta convocatOria, 
no resulten adjudicataris en el procediment de concessió de beques es constituiran 
en una llista de reserva, degudament ordenada segonsels criteris de selecció, i 
podran resultar beneficiaris en substitució d'algun deis' beneficiaris inicialment 
aprovats en cas de que la renúncia expressa d'aquest genere una vacant. 

7. Regim de gaudi i justificació de les beques 

7.1. Els beneficiaris de les beques tindran les obligacions següents: 

a. 	 Acceptar íntegrament les condicions de la beca. 
b. 	 Incorporar-se a la Institució de destinació en la data establerta 
c. 	 Reintegrar en cas de renúncia total' o parcial, absencia temporal o 

disminució. del període de beca les ajudes que corresponga. 
d. 	 Complimentar i presentar qualsevol document oficial que, en relació amb la 

seua beca, li foren requerits per la Universitat de Valencia. 
7.2. La Universitat de Valencia realitzara el pagament de I'import de la beca de 
mobilitat (2.500,00 €), una voltGl adjudicada la beca, mitjancant la realització d'una 
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transferencia bancaria al compte corrent obert a nom del beneficiari i pel que fa a la 
beca de matrícula i costos de participa ció es compensara internarnent. 

8. Resolució 

La selecció deis becaris es realitzara atenent als criteris establertes en aquestes 
bases i en· particular la base sisena d'aquesta convocatoria. La resolució sera 
publicada el tauler d'anuncis del Servei de Postgrau. 

9. Oret a la informació en I'arreplegada de les dades de caracter personal. 

9.1. Les dades personals deis candidats s'incorporaran als sistemes d'informació de 
la Universitat de Valencia amb les finalitats descrites en la present convocatoria. 

9.2. Els drets d'accés, rectificació, canceHació i oposició al tractament podran exercir
se per escl'it adjuntant un document identificatiu davant del Servei de Postgrau de la 
Universitat de Valencia, Av. Blasco Ibañez, 13,46010 Valencia, d'ayord amb I'article 5 

. de la Llei Organica 15/1999 de Protecció de Dades de Caracter Personal. 
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