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UNITE! UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION, TECHNOLOGY AND 

ENGINEERING. és una aliança de 7 universitats de set països que establirà un 

nou model per a un campus interuniversitari europeu. UNITE! connectarà 

l'enginyeria, la ciència i la tecnologia amb els grans reptes de la societat en la 

co-creació per part d'estudiants, professors i personal, proporcionant habilitats 

a una nova generació de ciutadans europeus i mundials. Es pretén transformar 

l'educació superior europea mitjançant l'educació multicultural i multilingüe, 

investigació i emprenedoria multidisciplinaris. 

https://www.unite-university.eu/ 

 

 

 

CONVOCATÒRIA OBERTA DE 3 PLACES PER PARTICIPAR 
VIRTUALMENT EN UNA “STAFF TRAINING “ A LA UNIVERSITAT 

D’AALTO, FINLÀNDIA 
 

PROGRAMA 2018-2021 

1. Descripció 
 

La Universitat d’Aalto, membre, com la UPC, de UNITE! organitza una Staff 

Training Week virtual en el marc de la formació del personal membre 

d’aquestes universitats. La setmana tractarà el tòpic: Intercanvi virtual (Virtual 

Exchange). 

 

 

2. Persones beneficiàries 

Personal funcionari o contractat laboral a la UPC, o personal funcionari interí 

o personal laboral temporal a la UPC amb una antiguitat mínima d’un any 

que no serà necessària si el sol·licitant hi treballa en el projecte UNITE! 

3. Durada 

La setmana es durà a terme els dies 22, 25, 26 de febrer i 1 i 2 de març. 

4. Places 

Nombre de places: 3 

https://www.unite-university.eu/
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-pas-2/AaltoSatffWeekUNITE2021.pdf
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-pas-2/AaltoSatffWeekUNITE2021.pdf
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5. Dotació econòmica 

No hi ha dotació econòmica al no haver-hi desplaçament. 
 

6. Presentació i tramitació de sol·licituds 

Per sol·licitar ser adjudicatari d’alguna d’aquestes places, caldrà presentar 

la sol·licitud Annex I signada per l’interessat i un vistiplau del responsable de 
la unitat. Serà suficient amb un e-mail del responsable autoritzant la 
participació. 
L’interessat haurà d’explicar l’interès per a participar en aquesta STW. 
La sol·licitud s’enviarà a la bústia del Gabinet de Relacions Internacionals: 
mobilitat.pas@upc.edu 

7. Criteris de priorització 

1. Estar participant en alguna activitat o projecte relacionat amb UNITE! 
2. Treballar actualment en qüestions relacionades amb el tòpic de la STW: 
Virtual Exchange. 

8. Comissió d’avaluació 

En el supòsit que n’hi hagi més sol·licituds que places, es convocarà una 
comissió d’avaluació que prioritzarà les sol·licituds. Aquesta comissió estarà 
formada per la cap del Gabinet de Relacions Internacionals, la cap del 
Servei de Desenvolupament Professional i la cap del Servei de 
Desenvolupament Organitzatiu. 

 
9. Renúncies 

 
En cas de renúncia, es comunicarà per e-mail, el més aviat possible, al 
Gabinet de Relacions Internacionals (mobilitat.pas@upc.edu) per tal de 
poder adjudicar la plaça a una altra persona sol·licitant. 

 
Les renúncies injustificades i indocumentades es valoraran negativament de 
cara a la priorització de sol·licituds en futures convocatòries Erasmus+. 

 

La no participació en la STW, sense haver-ho comunicat també comportarà 
una valoració negativa de cara a prioritzacions de sol·licituds futures en 
convocatòries de mobilitat. 

mailto:mobilitat.pas@upc.edu
mailto:mobilitat.pas@upc.edu
mailto:mobilitat.pas@upc.edu
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10. Calendari de la convocatòria 

 Aquesta convocatòria entrarà en vigor el mateix dia de la seva 

publicació. 

 Les sol·licituds han de presentar-se abans de les 10 hores del dia 5 
de febrer. 

 El resultat de la selecció es publicarà al web del Gabinet de Relacions 
Internacionals el 8 de febrer. 

 En el supòsit que n’hi hagi més sol·licituds que places es publicarà 
també una llista de les persones que podrien accedir en el cas de 
renúncies. 

. 

11. Incorporació a l’expedient formació 

 
El Gabinet de Relacions Internacionals comunicarà al Servei de 

Desenvolupament Professional la participació de la persona beneficiària en 

el programa Erasmus+ Acció (KA103) perquè sigui inclosa en l’expedient de 

formació. 

 

 
12. Protecció de dades 

La participació en aquest convocatòria implica atorgar el consentiment 
exprés, per part de la persona beneficiària, perquè les seves dades 
personals siguin cedides per la UPC als organismes externs que regulen el 
programa, d’acord amb l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de 
desembre). El consentiment de la persona interessada per al tractament de 
les seves dades personals, conforme a l’article 11 d’aquesta Llei, es 
considera atorgat a la UPC i als organismes corresponents només per a 
finalitats vinculades als programes de mobilitat Erasmus+. 
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