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ANNEX I
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES "VLC/CAMPUS
D'EXCEL·LÈNCIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL" D'AJUDA ECONÒMICA A LA
MOBILITAT INTERNACIONAL PER AL CURS 2015-2016
1. Objecte
1.1. La present convocatòria té per objecte oferir beques d'ajuda econòmica a la
mobilitat internacional en el marc del Programa “Valencia Campus d'Excel·lència
Internacional" per a estudiants i estudiantes d'estudis de doble titulació internacional
de la Universitat de València.
1.2. La participació dels estudiants en la present convocatòria s'ajustarà a allò
disposat en aquestes Bases, al Reglament de Mobilitat de la Universitat de València i
la resta de la normativa aplicable.
2. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants i les estudiantes de la
Universitat de València que complisquen els següents requisits:
a) Estar matriculats en estudis oficials de doble titulació internacional de Grau en el
curso 2014/2015.
b) Realitzar una estada de mobilitat en el curs 2015/2016, en una universitat europea
amb conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al seguiment
d´estudis de doble titulació internacional en el marc del programa Erasmus+
c) Tindre concedida per al curs 2015/2016 una beca semestral de mobilitat Erasmus+
d'estudis superiors per la Universitat de València.
3. Import de l'ajuda
L'import de l'ajuda és de 900 euros.
4. Sol·licituds
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València
establirà la relació d'estudiants que compleixen amb el requisits establerts en la base
segona d'aquesta convocatòria i els considerarà, d'ofici, candidats a les esmentades
beques, i els comunicarà las seua condició de candidat a la seua adreça de correu
electrònic de la Universitat.
5. Condicions de la beca
5.1. La beca consisteix en una assignació econòmica de l´import expressat en la base
tercera. La beca no té per objecte cobrir necessàriament la totalitat de les despeses
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dels estudiants en el estranger, sinó ajudar a subvenir, total o parcialment, els costos
de matrícula (si n'hi ha), desplaçament, manutenció, despeses de viatge i allotjament.
5.2. Aquesta beca és incompatible amb les beques Fórmula Santander i Santander
Iberoamérica de Grado per al curs 2014-2015.
6. Criteris de valoració i concessió de beques
6.1 Els estudiants que complisquen els requisits establerts en aquestes bases seran
ordenats d'acord amb la puntuació obtinguda per cada alumne, resultant de la nota
mitjana del seu expedient acadèmic a la finalització del curs 2013/2014 en la mateixa
titulació.
6.2 Els candidats que, tot i complir els requisits establerts en aquesta convocatòria,
no resulten adjudicataris en el procediment de concessió de beques es constituiran
en una llista de reserva, degudament ordenada segons els criteris de selecció, i
podran resultar-ne beneficiaris en substitució d'algun dels beneficiaris inicialment
aprovats en cas de què la renúncia expressa d'aquest genere una vacant.
7. Ordenació del procediment
7.1. El procediment de concessió de las beques es realitzarà en règim de concurrència
competitiva, segons allò disposat en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions.
7.2. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà pel Servei
de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.
7.3. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquest
convocatòria (notificació, requeriments, esmena, ampliació de terminis, resolució,
etc.) serà la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
(http://www.uv.es/relint).
7.4. El Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València
resoldrà la present convocatòria de beques d'acord amb els criteris de valoració
establerts en aquestes bases i després d'haver comprovat el compliment del requisits
especificats en la convocatòria.
7.5. La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en la pàgina
web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (http://www.uv.es/relint/),
d'acord amb l'article 59.6 de la Llei 30/1992.
8. Obligacions dels beneficiaris
8.1. Els beneficiaris de les beques tindran les obligacions següents:
a) Formalitzar l'acceptació definitiva de la beca mitjançant la signatura del document
d'acceptació de beca que figura com a Annex II.
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b) Incorporar-se a la Institució de destinació en la data establerta.
c) Reintegrar en cas de renúncia total o parcial, absència 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 València o per la universitat de
destinació en els terminis que en cada cas s'assenyalen.
8.2 L'incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases així com el referit a
l'aprofitament acadèmic segons el Reglament de Mobilitat de la Universitat de
València comportarà la rescissió de la beca, excepte causa de força major. El
beneficiari haurà de reintegrar els fons que en concepte d'ajuda haguera rebut.
8.3. En acabar la seua estada, l'estudiant haurà de presentar en el Servei de Relacions
Internacionals i Cooperació el certificat que acredite la seua estada a la universitat de
destinació per el període de gaudi de la beca, així com una còpia del certificat
acadèmic que acredite el nivell de aprofitament acadèmic de la seua estada.
8.4. La Universitat de València realitzarà el pagament de l'import de la beca
mitjançant transferència bancària al compte corrent obert a nom del beneficiari en
dos terminis:
a) Un primer termini igual al 70% de l'import total, una vegada s'haja rebut el
Certificat d'incorporació (signat i segellat per la universitat de destinació) en
l'adreça de correu electrònica relaciones.internacionales@uv.es.
b) Un segon termini igual al 30% de l'import total, després de la presentació en el
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació del certificat d'estada original
acreditatiu d'haver realitzat l'estada amb la durada corresponent.
9. Instrucció i resolució
9.1 La instrucció del procediment es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat de València. El lloc de publicació de qualsevol acte
administratiu relacionat amb aquesta convocatòria (notificacions, requeriments,
esmenes, etc.) serà la web de Relacions Internacionals de la Universitat de València
(http://www.uv.es/relint/).
9.2 La selecció dels becaris es realitzarà atenent als criteris establertes en aquestes
bases i en particular la base sisena d'aquesta convocatòria. L´adjudicació serà resolta
pel Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València.
Aquesta resolució serà publicada en la pàgina web: de Relacions Internacionals de la
Universitat de València (http://www.uv.es/relint/).
10. Dret a la informació en l'arreplegada de les dades de caràcter personal.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament podran exercir-se
per escrit adjuntant un document identificatiu davant del Servei de Relacions
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Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, Av. Menéndez Pelayo, 3,
46010 València, d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
11. Reclamacions
Davant aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació de la present resolució, o bé
es podrà plantejar directament el recurs contenciós-administratiu davant dels òrgans
de la jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà a la seua publicació.
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