
 

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA, ESTUDIANTS DE 
PROGRAMES DE MOBILITAT (eixents):  

GRAU DE ODONTOLOGIA 

1. Els estudiants i estudiantes d’intercanvi han de confeccionar el Contracte 
d’Estudis (Learning Agreement) abans de realitzar l’estada de intercanvi. Per a 
emplenar el contracte d'estudis inicial, heu d'accedir al  “Portal  Serveis 
Estudiants” i seleccionar l'apartat “Confeccionar Contracte Estudis”  
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ . A través d'aquesta aplicació indicareu les 
assignatures que aneu a cursar en la universitat de destinació i la seua 
correspondència amb les  assignatures  del pla d’estudis en la Universitat de 
València. El coordinador de mobilitat de la titulació és qui ha de donar el vistiplau 
a la vostra proposta de contracte inicial. El contracte d’estudis haurà d’estar 
completat i signat abans del 20 de juliol. Aquesta informació quedarà registrada 
en l'aplicació informàtica i servirà com a base per a la matriculació dels crèdits 
Internacionals. El dia de la automatrícula, en primer lloc haureu de comprovar 
que l'aplicació us ha matriculat dels crèdits internacionals vinculats al contracte 
d'estudis i després us matriculareu d'aquelles assignatures que voleu fer a 
València, si és el cas. 

 

2. Documentació necessària per formalitzar la matrícula: 
 

Contracte   d’estudis   (learning   agreement   o   acord   acadèmic)   signat   pels 
coordinadors d’intercanvi dels centres d’origen i de destinació. 

 

3. Crèdits de matrícula: 
 

L’estudiant o l’estudianta es pot matricular, en el marc del programa de mobilitat, 
a partir de tercer curs i del nombre de crèdits següent, per a estades d’un curs 
acadèmic complet: mínim 36 ECTS i màxim 72 ECTS, en primera matrícula. 

 
 

4. Modificació de la matrícula/contracte d’estudis 
 

a. .Requisit: només es pot modificar la matrícula si prèviament s’ha fet la 
modificació del contracte d’estudis amb l’autorització del coordinador 
de mobilitat de la titulació. Per formalitzar la modificació de matrícula, 
cal aportar l’imprès de modificació del contracte d’estudis (Erasmus) o el 
modificació de Acord Acadèmic (Sicue) 

b. Termini: fins al 16 de novembre 
 

Haurà de ser autoritzada pels coordinadors de mobilitat de la titulació i de 
la universitat de destinació. 
 
INSTRUCCIONS MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ESTUDIS 

 
La modificació del Learning Agreement dels estudiants Erasmus y l'Acord 
Acadèmic dels estudiants SICUE es pot sol·licitar per correu electrònic al 
coordinador de intercanvi de odontologia, (leopoldo.forner@uv.es) cal 
utilitzar el vostre correu d’alumni. 
 
Una vegada autoritzada la modificació, el coordinador obrirà el vostre 
contracte a l’aplicació de mobilitat per que incorporeu els canvis a la 
aplicació. 

 
Posteriorment, una vegada tancat novament el contracte pel coordinador, 
caldrà imprimir el document de canvis, signar-lo i demanar la signatura als 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
http://www.uv.es/medidocs/Intercanvi/Erasmus_Changes_LA
http://www.uv.es/medidocs/Intercanvi/Impreso_C_Acuerdo_Academico_vf
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coordinadors de la universitat de origen i de destinació. 

 
Finalment, quan el document de canvis haja sigut signat pels coordinador 
haureu de remetre una copia a la oficina de relacions exteriors de la 
Facultat (exteriores.medicina@uv.es ), cal utilitzar el vostre correu d’alumni, 
també es pot presentar presencialment a la oficina de relacions exteriors de 
la Facultat. 

 
No s'atendran les sol·licituds presentades fora dels terminis establits ni les 
remeses des d'un altre email diferent al de alumni. 
 
Si la proposta de modificació del contracte o acord acadèmic implica afegir 
alguna assignatura a la matrícula de l'estudiant en València, l'acceptació de 
la modificació de la matrícula estarà subjecta al fet que hi haja plaça vacant 
en l'assignatura. En aquest cas, l'estudiant haurà d'indicar grup de 
l’assignatura per ordre de preferència. 

 
 

5. Restriccions: 
 

S’hi  aplicaran  les  restriccions  de  matrícula  establertes  en  els  plans 
d’estudis d’Odontologia. 

 
6. No es reconeixeran, i per tant no s’incorporaran les seues qualificacions a 

l’expedient, les assignatures que no es troben relacionades en el contracte 
d’estudis. 

7. En els aspectes generals, s’hi aplicarà el reglament de mobilitat de la UVEG. 
 

8. Més informació sobre qüestions relacionades amb la matrícula:  
Exteriores.Medicina@uv.es. Per a qüestions de tramitació econòmica de les 
beques consulteu amb relacions.internacionals@uv.es. 
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