CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT EN FORMACIÓ PER AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ
I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, CURS 2019-20 (PROGRAMA ERASMUS+ I
PROGRAMA PROPI D’INTERNACIONALITZACIÓ)
ANNEX 2: BAREM
El barem a aplicar consta dels següents apartats:
a) Adequació del programa de formació als interessos de la internacionalització de la UA
– (mobility agreement)
a. Objectius generals de la mobilitat………………………….....………..............màx. 3 punts
b. Valor afegit de la mobilitat (en el context de les estratègies de modernització i
internacionalització les institucions implicades)……….………...………...…..màx. 3 punts
c. Activitats a realitzar …………………………………………….…………..........màx. 3 punts
d. Resultats i impacte previst (per exemple, en el desenvolupament professional del
membre del personal i en ambdues institucions) ……....………............…….màx. 3 punts
b) Idioma: en aquelles places amb requisit d'idioma, es valorarà el Nivell del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) acreditat, atenent als següents criteris:
i) 1 nivell MCER superior al exigit: 1 punt
ii) 2 nivells MCER superiors al exigit: 2 punts
iii) 3 nivells MCER superiors al exigit: 3 punts
En cas que en el perfil d'una destinació vinguen recollits dos o més idiomes diferents, se
sumaran les puntuacions.
Les certificacions vàlides seran les recollides Servei de Llengües i Cultura.
Per al cas del idiomes portugués, es tindran en compte les certificacions emeses per les
escoles oficials d'idiomes d'Espanya, les certificacions CertAcles així com els certificats
Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE).

c) Ajudes concedides: S'utilitzarà en aquelles sol·licituds el personal de les quals ja haja
gaudit d'aquesta ajuda, dins dels últims 5 anys anteriors a la present convocatòria, atenent a la
taula següent:
CURS DE L’AJUDA
RECIBIDA
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

PUNTS A RESTAR
2
1,60
1,20
0,80
0,40

En cas d'haver gaudit durant els cursos referits en la taula anterior, de més d'una ajuda,
s'acumularan els punts de penalització.
d) Atenció al personal acollit en la UA: S'utilitzarà en les sol·licituds del personal que conste
en la relació de personal adscrit a alguna unitat administrativa que haja atès al personal
d'administració i serveis de les institucions sòcies durant la seua estada en la UA, dins dels
últims 5 anys anteriors a la present convocatòria, atenent a la taula següent:

Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ap. 99 - E-03080 Alacant
web: http://www.ua.es

CURS DE L’AJUDA
RECIBIDA
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

PUNTS A SUMAR
2
1,60
1,20
0,80
0,40

e) Renúncies: Excepte en els casos de força major degudament justificada, es puntuarà
negativament la no realització d'una visita prèviament acceptada -2 punts

En cas d'empat es donarà prioritat, a qui tinga més punts en l'apartat a) del barem, en segon
lloc a qui tinga major puntuació en l'apartat b) i en tercer lloc, a qui tinga major puntuació en
l'apartat d). En últim lloc es tindrà en compte la major puntuació en l'apartat c). De persistir
l'empat, s'adjudicarà l'ajuda mitjançant sorteig.

Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ap. 99 - E-03080 Alacant
web: http://www.ua.es

