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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Objecte 

Mitjançant aquest Programa els/les estudiants de Filologia Àrab i Traducció i Interpretació i 
del Grau en Estudis Àrabs i Islàmics o Traducció i Interpretació de la Facultat de Filosofia i 
Lletres poden realitzar una part dels seus estudis a la Universitat d'Oran Es-Senia amb la 
qual la Facultat ha subscrit un acord d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es realitzarà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil 
curricular. 

Aquest programa de mobilitat està previst exclusivament per realitzar estudis de llicenciatura 
o grau. 

Tot allò que aquestes bases de la convocatòria no regulin es regirà per la normativa general 
de Mobilitat de la Universitat d'Alacant. 

1.Requisits. 

1.1.Matrícula. Els/les estudiants han d'estar degudament matriculats en qualsevol de les 
titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA següents: Llicenciatura en Filologia Àrab, 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Grau en Estudis Àrabs i Islàmics o Grau en Traducció i 
Interpretació. 

1.2. Nacionalitat. Els/les estudiants han de tenir la nacionalitat d'un dels països participants o 
estar en possessió d'un permís d'estada vàlid per residir a Espanya durant el període de 
realització de la mobilitat. 

1.3.Crèdits. En el moment de la inscripció en el Programa, els i les estudiants han de tenir 
superat el següent nombre de crèdits: 
- Un mínim de 60 crèdits en Llicenciatures, Enginyeries i Arquitectura (crèdits superats a 21 
setembre 2012). 
- Un mínim de 60 crèdits en els ensenyaments de grau (crèdits superats a 21 desetembre de 
2012). 

1.4. Idiomes. L'estudiant/a ha de tenir superada alguna de les assignatures següents: Llengua 
àrab III de la Llicenciatura en Filologia Àrab, Llengua Àrab: intermedi IV del Grau en Estudis 
Àrabs i Islàmics, Llengua C (III): Àrab o Llengua D (III): Àrab de la Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació, o Llengua i Traducció d (i): Àrab del Grau en Traducció i Interpretació. 

1.5. Tindran preferència els/les estudiants que no hagin participat en cap programa de mobilitat 
anteriorment. 

 
2. Durada i nombre de places. 
 
2.1. Les places es concediran per realitzar l'intercanvi en les Universitats d'Orà durant el 2 º 
semestre del curs acadèmic 2012-2013. Les dates d'intercanvi dependran del Calendari 
Acadèmic de la Universitat de destinació. 
 
2.2. El nombre de places que s'oferta per aquesta convocatòria és de TRES. 



3. Dotació. 

L'import de cada ajut serà de 1500 € 

4. Termini, procediment i documents de sol licitud. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 d'octubre al 26 d'octubre de 2012, mitjançant 
instància dirigida al Vicedegà de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres a l'oficina de 
mobilitat de la Facultat. 

5. Selecció dels/les candidats/es. 

5.1. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts o computats fins a la data que 
finalitzi el termini de presentació de sol · licituds. 

5.2. La selecció es resoldrà d'acord amb la valoració dels mèrits acreditats per les 
candidates o candidats atenent el següent barem: 

a) Expedient del / la estudiant (nota mitjana) 

b) Nombre de crèdits superats en assignatures de llengua àrab i traducció àrab. 

5.3. Les places es distribuiran per ordre de puntuació total, no adjudicant més places que 
les ofertes. En cas que diversos / es estudiants obtinguin la mateixa puntuació i sigui 
necessari seleccionar entre ells / es, tindrà prioritat el / la estudiant amb millor expedient 
acadèmic (nota mitjana). 

 
6. Renúncia i penalització. 

La renúncia s'ha de notificar per escrit al Vicedeganat de Mobilitat de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. Aquestes únicament seran ateses i no penalitzaran mentre no 
perjudiquin el procés selectiu, és a dir, mentre siguin presentades en el termini establert a 
la resolució provisional. 

Si les renúncies són presentades fora d'aquest termini, l'estudiant serà penalitzat en el 
següent curs en el qual sol liciti l'intercanvi, donant preferència a la resta d'estudiants. 

Si un estudiant que ha obtingut plaça, no s'incorpora a l'intercanvi i no ha presentat 
renúncia, serà penalitzat quedant exclòs de la possibilitat de participar en el programa en 
el següent curs en el qual sol liciti l'intercanvi. 
 
7. Reconeixement acadèmic i aprofitament. 

7.1. L'estudiant rebrà ple reconeixement acadèmic dels seus estudis realitzats en el centre 
d'acollida (sempre que estiguin recollits en l'Acord d'Aprenentatge) com part plenament 
reconeguda del seu títol o diploma en la UA. 

Per això, cada estudiant haurà d'estar proveït d'un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a 
l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprenentatge acceptat (signat i segellat) per les tres 
parts implicades (Coordinador de Centre o, si escau, Coordinador d'Estudis de la UA, 
Coordinador de la institució d'acollida, i estudiant), tindrà caràcter oficial de contracte 
vinculant per els signants. 

7.2. Qualsevol revisió de l'Acord d'Aprenentatge que es consideri necessària a l'arribada 
del/la estudiant a la institució d'acollida haurà de concretar i formalitzar en el termini d'un mes 
a partir de la seva arribada. Qualsevol modificació posterior de l'Acord d'Aprenentatge que 
resulti necessària haurà de ser acceptada formalment per les tres parts i aplicar 
immediatament. 



7.3. El reconeixement de la mobilitat realitzada pel/la estudiant en la institució d'acollida 
únicament podrà ser denegat si el/la estudiant no arriba al nivell acadèmic requerit per la 
institució d'acollida o bé si incompleix les condicions relatives al reconeixement acordades per 
les institucions participants . 

Així mateix, si un/a estudiant es nega a complir les exigències del seu programa d'estudis a 
l'estranger, se li podrà exigir el reemborsament, total o parcial, de la beca individual. 

 
8. Taxes Acadèmiques. 

No s'han de pagar taxes universitàries (en concepte de matrícula, inscripció, exàmens, ús de 
laboratoris i biblioteques, etc.) A la Institució d'Acollida durant el curs acadèmic en què es 
produeix la mobilitat. Tanmateix, la institució pot demanar que es paguin taxes reduïdes per 
cobrir les despeses de l'assegurança, l'afiliació a sindicats d'estudiants i la utilització de 
materials diversos, com ara fotocòpies, productes de laboratori, etc., Sobre les mateixes bases 
que els estudiants d'aquesta institució. 

Els estudiants de la UA seguiran abonant les taxes acadèmiques normals de la seva matrícula 
UA durant el període d'estudis al país europeu. 
 
9. Obligacions de l'Alumne 

a) No acceptar cap altre ingrés incompatible amb la percepció de les dotacions de les ajudes. 

b) Matricular-se a la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic en què desenvolupi la seva 
estada a la universitat d'acollida. 

c) Cursar el període d'estudis establert al centre per al qual va ser seleccionat i complir amb 
aprofitament les diferents etapes del procés de formació amb la dedicació requerida, en 
particular, assistir a totes les activitats lectives així com presentar-se a les proves i exàmens que 
corresponguin a la programació acadèmica de l'estada concedida i superar, com a mínim el 
cinquanta per cent dels crèdits mínims de matrícula necessaris per a l'obtenció de la mobilitat. 

d) Mantenir contacte i estar localitzable pel Coordinador, que podrà posar-se en contacte amb 
l'estudiant en qualsevol moment de l'intercanvi, a través del correu electrònic de la Universitat 
d'Alacant. 

e) Comunicar immediatament al seu coordinador tot canvi de la sol · licitud inicial (renúncia, 
calendari, pla d'estudis, etc.). 

f) Tenir uns coneixements de l'idioma suficients per integrar-se en la universitat de destinació. La 
Universitat d'Alacant no es fa responsable de les mancances, en aquest sentit, per part de 
l'alumne i de les conseqüències que se'n puguin derivar, com ara la no acceptació de l'alumne per 
part de la institució de destinació. 

g) Responsabilitzar-se de procurar la cobertura d'assegurança a efectes de malaltia comuna, 
accident i repatriació. 

h) Responsabilitzar-se de la recerca i localització d'allotjament i dels tràmits seguits per a la 
inscripció a la universitat d'acollida. 

i) Acceptar totes les condicions del Programa d'Intercanvi. 

 


