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País Institución 
Estado de 
solicitude – 
25/10/2021 

Nota 
media Motivos rexeitamento Condicións para 

adxudicación 

Martínez Otero, 
María 

PCEO Grao en 
Administración e 
Dirección de Empresas / 
Grao en Dereito 

Erasmus fins 
estudo 1 2º semestre 

2021/22 1 Rumania 
Universitatea Babes-
Bolyai din Cluj-
Napoca  

Adxudicada 6,9208   

Martínez Otero, 
María 

PCEO Grao en 
Administración e 
Dirección de Empresas / 
Grao en Dereito 

Erasmus fins 
estudo 2 2º semestre 

2021/22 1 Chipre  Panepistimio Kyprou  Rexeitada 6,9208 Outorgada outra praza 
de orde superior  

Martínez Otero, 
María 

PCEO Grao en 
Administración e 
Dirección de Empresas / 
Grao en Dereito 

Erasmus fins 
estudo 3 2º semestre 

2021/22 1 Polonia 

Akademia Górniczo-
Hutnicza im. 
Stanisława Staszica 
w Krakowie  

Rexeitada 6,9208 Outorgada outra praza 
de orde superior  

Martínez Otero, 
María 

PCEO Grao en 
Administración e 
Dirección de Empresas / 
Grao en Dereito 

Erasmus fins 
estudo 4 2º semestre 

2021/22 1 República 
Checa 

 Slezska Univerzita v 
Opave Rexeitada 6,9208 Outorgada outra praza 

de orde superior  

 

  



 
 

 2 / 2 Facultade de Economía e Empresa 
 

Mobilidade Internacional Erasmus+ e Bilateral Listaxe provisoria da 4ª. convocatoria 2021-2022 

 

 

 

 CALENDARIO DO CUARTO PRAZO DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA 

(Só para mobilidades a realizar no segundo semestre 2021/22) 

Data de apertura do cuarto prazo da convocatoria 04/10/2021 

Límite de presentación de solicitudes 
Vinte días antes da data límite de nominacións de candidaturas en destino, e,  
en todo caso, antes do 19 de novembro de 2021 se os prazos en destino son 
posteriores ao 10 de xaneiro 2022. 

Publicación das listaxes provisorias de selección nos centros No prazo de 5 días naturais máximo despois de recibir o correo da ORI indicando 
que o centro pode empezar o proceso de asignación da praza. 

Fin do prazo de reclamacións fronte ás listaxes provisorias Máx. 5 días a partir da publicación da resolución provisional na Web do Centro 
Prazo de resolución das reclamacións nos centros Máx. 5 días a partir da publicación da resolución provisional na Web do Centro 
Envío das listaxes finais de persoas seleccionadas e suplentes 
desde o centro á ORI e publicación dos listaxes finais na web 
da ORI 

Máx. 5 días a partir da publicación da resolución provisional na Web do Centro 

Prazo para aceptar os destinos outorgados aos estudantes 

Máx. 3 días hábiles a partir da comunicación de concesión por email ao estudante 
desde a ORI.  
En todo caso é preceptivo aceptar o destino 5 días antes do prazo límite de 
nominacións indicado pola universidade de destino. 


