
 

 

CONVOCATÒRIA DEL DOBLE GRAU INTERNACIONAL  

AMB LA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (BRASIL) 

ESTUDIANTS DE GRAU 
CURS ACADÈMIC 2018-19 

 
 
 

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, d’ara en endavant UVic-UCC, 
convoca anualment places de mobilitat internacional per a estudiants per realitzar un Doble 
Grau internacional amb la Pontifícia Universidade Católica Do Paraná (PUCPR) al Brasil.  
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Contínua publica la Convocatòria de 
Doble Grau Internacional pel curs 2018-19, que està integrada per les bases que s’exposen a 
continuació.  
 
Bases de la convocatòria 
 

1. Objecte de la convocatòria i descripció del programa 
EL Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Contínua convoca places en el marc 
del Doble Grau Internacional amb la Pontifícia Universidade Católica Do Paraná amb 
l’objectiu de promoure la doble titulació entre els estudiants de: 

- Grau de Periodisme (5 places) 
- Grau de Publicitat i Relacions Públiques (5 places) 
- Grau de Màrqueting (3 places) 
- Grau de Mecatrònica (3 places) 

 
2. Normativa aplicable 

Aquesta convocatòria es regeix per la Normativa sobre Dobles Titulacions Internacionals de 
Grau i Màster Universitari i pels convenis signats amb la PUCPR. En cas que les directrius i les 
normes de funcionament del programa es modifiquin per les instàncies competents una 
vegada publicada aquesta convocatòria es difondrà a través de correus electrònics i la pàgina 
web de la UVic-UCC, apartat Internacional, des de l’Àrea de Relacions Internacionals.  
 

3. Destinacions Doble Grau Internacional  
Les estades de la Doble Titulació Internacional s’han de realitzar a la Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (Brasil).  
 

4. Requisits generals per sol·licitar una plaça dins el Doble Grau Internacional  
Els estudiants que vulguin sol·licitar la possibilitat de cursar un doble grau internacional han 
de complir els següents requisits generals: 

• Estar matriculat/da al grau de la UVic-UCC objecte de doble titulació internacional.  
• Acreditar un nivell B2 o equivalent de coneixement de llengua anglesa. 
• Els estudiants acceptats per participar en la doble titulació no es podran acollir a cap 

programa de mobilitat de la universitat d’acollida. 



 

 

• No participar durant el curs 2018-19 en cap altre programa de mobilitat en el mateix 
període de realització de l’estada.  

• Disposar d’una assegurança mèdica privada i de responsabilitat civil mentre dura la 
mobilitat internacional o renunciar-hi explícitament seguint els criteris marcats per la 
UVic-UCC.   

• Complir els requisits específics de la plaça que es regulen en el Reglament de mobilitat 
del centre i també complir amb els requisits específics que marqui la institució 
d’acollida.  

 
 

5. Presentació de sol·licituds 
El període de presentació de les sol·licituds és de l’11 de desembre 2017 al 26 de gener de 
2018. Tanmateix, cada centre de la UVic-UCC estableix el seu propi calendari específic de 
sol·licitud i el fa públic en el Reglament de mobilitat i a la pàgina web de la UVic-UCC, apartat 
Internacional.  
 
Procediment de sol·licitud 
Per tal de garantir l’aprofitament acadèmic de l’estada, és recomanable que abans de 
presentar la sol·licitud, els estudiants s’entrevistin amb el seu coordinador/a acadèmic/a de 
relacions internacionals de cada centre corresponent que els guiarà acadèmicament.  
 
Els estudiants han d’emplenar la sol·licitud del curs 2018-19, la qual està publicada a la 
pàgina web de la UVic-UCC, apartat Internacional. L’hauran d’emplenat seguint el 
procediment descrit i cal que adjuntin tota la documentació que requereixi el Reglament de 
mobilitat del seu centre. 
 
Durant el termini de presentació de sol·licitud que marca cada centre, es podran efectuar 
modificacions a la sol·licitud fins al moment que l’estudiant la registri com a definitiva. En cas 
que hi hagués més d’una sol·licitud corresponent a un únic estudiant i totes estiguessin 
registrades, només es tindria en compte la sol·licitud que s’hagués registrat en darrer lloc. 
Únicament s’admetran aquelles sol·licituds que s’hagin rebut dins el termini establert i que 
hagin respectat la integritat del procediment de presentació.   
 
En cas de demanar dues places de mobilitat d’estudi pel mateix curs acadèmic (mobilitats 
semestrals realitzades en diferents períodes), l’estudiant haurà d’emplenar dues sol·licituds i avisar 
l’Àrea de Relacions Internacionals per correu electrònic d’aquest interès.  
 
És possible presentar la sol·licitud en diverses convocatòries pel mateix període i participar 
simultàniament en diversos processos selectius. Tanmateix, l’acceptació de qualsevol destinació en 
una de les convocatòries suposa la immediata renúncia a l’altra convocatòria de mobilitat. 
 
 

6. Adjudicació de places 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la coordinador/a acadèmic/a de 
relacions internacionals valida la corresponent documentació presentada pels sol·licitants del 
seu centre i revisa que compleixin els requisits específics que marca el seu reglament.  



 

 

 
La coordinació acadèmica de relacions internacionals de cada centre, en base als conveni 
establerts amb la PUCPR, ponderarà les sol·licituds segons els criteris de valoració establerts. 
 
 

7. Publicació de la resolució de centre 
La coordinació acadèmica de relacions internacionals de cada centre publicarà la resolució 
de mobilitat del programa de Doble Grau Internacional com a molt tard el 23 de febrer de 
2018. Juntament amb aquesta resolució, s’indicarà igualment la relació de candidats que 
resten en llistes d’espera, convenientment prioritzats, o els que se’ls ha denegat la 
sol·licitud.  
 

8. Acceptació o renúncia de la plaça per cursar el doble grau internacional 
En el termini màxim de 10 dies hàbils després de la publicació de la resolució de centre, els 
estudiants seleccionats hauran de formalitzar l’acceptació o renúncia de la plaça per cursar 
un doble grau internacional a través del programari Move On.  
 
La no acceptació en el termini establert implica la renúncia de l'estudiant a la plaça per 
cursar un doble grau internacional així com als corresponents ajuts econòmics. En aquest 
cas, la plaça vacant es pot reassignar d’acord a la priorització establerta a la llista d’espera. 
Serà el/la coordinador/a acadèmic/a de relacions internacionals qui indiqui com procedir.   
 

9. Resolució del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Formació Contínua 
La resolució de centre s’aprovarà en una resolució final del Vicerector de Relacions 
Internacionals i Formació Contínua de la UVic-UCC. La resolució final de la convocatòria del 
programa de Doble Grau Internacional 2018-19 es publicarà a la pàgina web, apartat 
Internacional, Dobles Graus Internacionals el dia 23 de març de 2018.  
 
Contra la resolució de la convocatòria, es pot interposar recurs en el termini d’un mes 
des del dia següent a la seva publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. 
 

10. Adjudicació definitiva de la plaça per cursar el doble grau internacional 
L'adjudicació definitiva de la mobilitat no es produirà fins que l’estudiant rebi la seva 
acceptació per part de la universitat de destí, la faci arribar a l’Àrea de Relacions 
Internacionals i fins que l’estudiant completi tots els tràmits. 
 
El/la coordinador/a acadèmic/a de relacions internacionals de cada centre comunicarà les 
candidatures a la PUCPR els estudiants que hagin acceptat la plaça per cursar el doble grau 
internacional. La gestió de l'admissió a la universitat de destí és responsabilitat de 
l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que aquesta exigeixi, i el coneixement 
i compliment del calendari acadèmic de la universitat d’acollida. 
 
L’esmentada comunicació per part de la UVic-UCC no comporta l’acceptació automàtica per 
part de la institució d’acollida, i per tant, correspon a l’estudiant confirmar l’acceptació 
definitiva al centre de destinació. En cas que, transcorregut el termini establert, aquest no 



 

 

rebi confirmació per part de la mateixa, l’estudiant ho haurà de comunicar al/a la 
coordinador/a acadèmic de relacions internacionals de cada centre, per tal que aquest/a li 
faciliti el suport necessari. 
 
La no acceptació per part de la universitat d’acollida no implica cap responsabilitat per la 
UVic-UCC. 
 
En el cas que la institució d’acollida estableixi requeriments addicionals per a l’admissió 
definitiva, és responsabilitat de l’estudiant l’acompliment i acreditació dels mateixos. 
 
Igualment, correspon a l’estudiant efectuar tots els tràmits que la universitat de destí 
estableixi per als estudiants de doble grau internacional, inclosa la responsabilitat del 
lliurament de la documentació sol·licitada (acreditacions acadèmiques, acreditacions 
lingüístiques, etc.). 
 
Correspon a l’estudiant realitzar la tramitació del visat d’estudis i/o permís d’estada per 
estudis al Brasil. 
 

11. Reconeixement acadèmic 
Es garanteix el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a la PUCPR sempre que 
tinguin el vistiplau del/de la coordinador/a acadèmic/a de relacions internacionals de cada 
centre i se superin els crèdits corresponents en la universitat de destí.  
 

12. Matrícula i taxes administratives 
Els estudiants han de formalitzar la matrícula dels crèdits que realitzaran durant el 
transcurs de la doble titulació internacional a la PUCPR en el període establert de matrícula del 
curs vigent a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Un cop realitzada la 
matrícula, l'estudiant està exempt de pagar taxes acadèmiques a la institució d'acollida. 
 

13. Altres despeses 
Les despeses de viatge, d’obtenció de visat, d’allotjament i manutenció, o qualsevol altra 
despesa que pugui sobrevenir anirà a càrrec de l’estudiant. 
 

14. Ajuts per a estudiants del Doble Grau Internacional  

Existeixen diversos ajuts disponibles per als estudiants participants en una mobilitat en el 
marc del Doble Grau Internacional. Podeu consultar-ne les bases i més informació a: 
https://www.uvic.cat/internacional/out/beques.  

 
15. Obligacions dels beneficiaris 

15.1 Els beneficiaris d’una plaça per cursar el doble grau internacional han d’emplenar 
obligatòriament els documents associats al programa de mobilitat i fer els tràmits 
pertinents. Els models d’aquests documents es poden trobar a la pàgina web de la UVic-UCC, 
apartat Internacional i s’enumeren a continuació: 
 
Abans del 6 de juliol de 2018: 

https://www.uvic.cat/internacional/out/beques


 

 

• Conveni entre l’estudiant i la UVic-UCC 
• Compromís de l’estudiant  
• Assegurança o renúncia 
• Acord acadèmic 
• Carta d’acceptació de la universitat de destinació 

 
Durant l’estada (màxim 15 dies després de la incorporació a la universitat de destí): 

• Certificat d’arribada 
• Formulari de dades de contacte a l’estranger 

 
En acabar l’estada (màxim 15 dies després de la finalització de l’estada): 

• Certificat d’estada  
• Qüestionari final 

 
En el cas que els estudiants no presentin algun d’aquests documents, no podran rebre 
el reconeixement acadèmic de la plaça per cursar el doble grau internacional. 
 
15.2 Els beneficiaris han de comunicar a l’Àrea de Relacions Internacionals qualsevol canvi 
significatiu de la plaça per cursar el doble grau internacional (dates de realització, etc.), per 
correu electrònic i mitjançant els formularis definits a tal efecte. En el cas de no fer-ho, la 
UVic-UCC no assumirà cap de les responsabilitats que se’n poguessin derivar. 
 
15.3 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les normes fixades en aquesta 
convocatòria, l’acceptació de les normatives de la UVic-UCC i de la universitat d’acollida, 
així com l'obligació de seguir les instruccions dictades pel Vicerectorat de Relacions 
Internacionals. 
 
15.4 L'incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors i, en concret, el 
referit a l'aprofitament acadèmic, pot comportar la rescissió de la beca (excepte causa 
de força major). En el cas de rescissió de la beca, el beneficiari haurà de reemborsar els 
fons que hagi rebut en concepte d'ajuts financers. 
 

16. Renúncies 
En cas que l’estudiant vulgui modificar la durada de l’estada un cop iniciada la mobilitat, 
l’estudiant haurà de presentar una sol·licitud de canvis a l’Àrea de Relacions Internacionals 
qui li indicarà quins són els passos a seguir.  
 
Els beneficiaris que finalment decideixin no realitzar la mobilitat adjudicada, han de 
presentar la renúncia a l’Àrea de Relacions Internacionals i, sempre que sigui possible, amb 
prou antelació per permetre la readjudicació de la seva plaça segons la llista d’espera. En el 
cas que no comuniquin la seva renúncia abans de l’inici previst, aquests estudiants seran 
penalitzats en les properes convocatòries de mobilitat. 
 

17. Dret a la informació en la gestió de dades de caràcter personal 
Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de 



 

 

gestió d’estudiants de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir davant l’Àrea de Relacions 
Internacionals, de conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
 
Vic, 5 de novembre de 2017 
 
 
 
 
 
Dr. Joan Masnou Suriñach  
Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Continua 
 
 
 
Àrea de Relacions Internacionals 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Vic) 
Anna Nòria Càceres (anna.noria@uvic.cat) 
Alícia Aulet Pla (alicia.aulet@uvic.cat) 
Telèfon: 938816176  
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