
Article 33. Comissió de Mobilitat de Centre 

1. Hi haurà una Comissió de Mobilitat de Centre en cadascuna de les facultats o 

escoles de la Universitat de València, que estarà integrada pels o per les membres 

següents: 

a) El degà o la degana o persona en qui delegue, que la presideix. 

b) El coordinador o la coordinadora de mobilitat de centre. 

c) Els coordinadors o les coordinadores de mobilitat de titulació de cadascuna de 

les titulacions de grau adscrites al centre. 

d) Un coordinador o una coordinadora de mobilitat de les titulacions de màster i 

doctorat adscrites al centre. Serà triat per i entre els esmentats coordinadors o 

coordinadores i nomenat o nomenada pel degà o degana del centre. 

e) L’administrador o administradora de centre o membre del PAS en qui delegue. 

f) Un o una estudiant triat o triada per l’assemblea de representants (ADR) del 

centre. 

2. Els o les membres d’aquesta comissió, ho seran mentre dure la seua designació. 

El o La membre del paràgraf d) serà nomenat per un període de quatre anys. L’estudiant 

inclòs o inclosa en l’apartat f), serà substituït o substituïda anualment. 

3. Correspon a la Comissió de Mobilitat de Centre: 

a) Coordinar i promoure les activitats enfocades a la mobilitat acadèmica de les 

diferents titulacions adscrites al centre. 

b) Proposar convenis de mobilitat per a les titulacions del centre a instància pròpia 

o dels coordinadors o les coordinadores de mobilitat. 

c) Proposar les iniciatives per a l’aprovació de dobles titulacions entre la 

Universitat de València i altres universitats estrangeres pel que fa a estudis vinculats al 

centre. 

d) Proposar la resolució de conflictes en la gestió de la mobilitat dels i de les 

estudiants, de les persones membres del PDI i o PAS en l’àmbit del centre. 

e) Distribuir els fons de mobilitat assignats al centre. 

f) Elaborar per a cada curs acadèmic un pla d’actuació en matèria de mobilitat 

acadèmica i un informe final de resultats de mobilitat al centre. Aquest informe final 

serà enviat l’últim trimestre de l’any a la Comissió de Relacions Internacionals de la 

Universitat de València per a ser aprovat. 

g) Qualsevol altra competència que puga atribuir-li el degà o degana del centre. 

4. Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada a l’any. 


