RESOLUCIÓ DE 28 DE JULIOL DE 2022, DEL VICERECTOR
D’INTERNACIONALITZACIÓ I MULTILINGÜISME DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA, PER LA QUE S´AMPLIA EL NOMBRE DE MESOS DE
FINANCIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ERASMUS PRACTIQUES DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS ACADÈMIC 2022/2023
El Programa de Mobilitat Erasmus Pràctiques per a estudiants de la Universitat de
València per a l’any 2022-23 va ser convocat mitjançant resolució del Vicerector
d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València en data 8 de juny de
2022 amb finançament per la Unió Europea dels fons que les universitats reben per
part del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).
El SEPIE, mitjançant resolució de 24 de juny de 2022, va resoldre l´adjudicació de fons
Erasmus pràctiques que li corresponen a la Universitat de València, dins de l´acció
KA131 del programa Erasmus+ per a 2022.
La quantitat rebuda en l´adjudicació per part de la Universitat de València permet
ampliar el nombre de mesos finançats a la convocatòria inicial.
Carlos Padilla Carmona, vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme, fent ús de les
atribucions que li confereix la Resolució de 4 d’abril de 2022 de la rectora de la
Universitat de Valencia (DOCV 9317 de 11 d’abril de 2022) per la qual es deleguen
determinades competències en els vicerectorats, la secretaria general, la Gerència i
altres òrgans d’aquesta universitat, segons els Estatuts de la Universitat de València,
aprovats pel decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
RESOL:
Primer.
Augmentar el nombre de mesos susceptibles de financiació dins de la convocatòria
Erasmus pràctiques 2022-23. Aquest límit serà d´un màxim de 12 meses, enlloc dels
4 inicialment previstos.
Segon.
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 des 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 des de l’endemà a la seua publicació.
Per delegació de la Rectora
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