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Com sol·licitar 

Erasmus Estudis  
www.uv.es/portalumne 



 

 
 

  Enllaç de sol·licitud. 
Identificació amb 
usuari i contrasenya 
correu uv 
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 Seleccionem el tipus 
de programa 
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  Pantalla de 
dades 
personals 
heretades   
de matrícula 

 Prémer per 
continuar  



 

 

 
 
 
 
           

         

 Seleccionem la titulació 
 

 

 

 
 
Sol·licitem 
inscripció en 
prova B1 

 
 
Adjuntem certificat  
o indiquem que vàrem  
fer la prova B2 

  



 

 

 

 Podem inscriure’ns o acreditar 
l’idioma en més d’una llengua 

  

 
 
Si acreditem  l’idioma hem 
d’adjuntar el certificat 
corresponent en pdf 



 

 

 
 
 
 
           

         

 

 

 Quan adjuntem l’arxiu, ix aquesta icona de confirmació 
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• Enlace para consultar todas las 
Universidades  con intercambio 

 

 Cerca de la 
universitat  

de destinació 
per nom   

 Enllaç per a consultar totes 
les destinacions de la titulació 



 

 

22 

 
 

         

 

 Ací triem les 
destinacions 
seleccionades 
(màxim 5) 

   
Podem canviar 

l’ordre de 
preferència. 

També es pot 
eliminar i/o 
seleccionar 

altra 
  Finalitzar per gravar la sol·licitud 

  Quan premem, 
seleccionem la 
universitat de 
destinació 



 

 

 
 

         

 Finalitzada la gravació, es genera un pdf amb la informació de la sol·licitud.  
NO s’ha de presentar per escrit en Relacions Internacionals.  
És sols un justificant personal de la inscripció.    

 

 

 

 



 

 

 

 
 

         

 El justificant en pdf conté vàries notes que és important llegir detingudament 
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