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REGLAMENT REGULADOR DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A 
L’ESTABLIMENT DE PROGRAMES DE DOBLE TITULACIÓ DE MÀSTERS 
UNIVERSITARIS 
 
 

PREÀMBUL 

 

La Llei Orgànica d’Universitats defensa la projecció exterior de les universitats i 

manifesta la necessitat de potenciar la projecció internacional del sistema universitari 

espanyol i la mobilitat interuniversitària. En aquest sentit, la Universitat de València, 

plenament conscient de l’interès que suposa per als seus estudiants les aliances amb altres 

universitats que afavorisquen la mobilitat i l’intercanvi tant nacional com internacional, 

assumeix en el seu Pla Estratègic 2012-2015 com un repte la creixent intensificació de la 

internacionalització de l’ensenyament universitari. 

 

En aquest marc s’obren noves vies i oportunitats perquè els estudiants que compleixen els 

requisits d’accés a estudis de postgrau puguen ser admesos per a cursar simultàniament 

dos ensenyaments oficials de màster i obtenir una doble o múltiple titulació nacional o 

internacional. Amb aquesta finalitat la Universitat de València considera d’interès afavorir 

la signatura de convenis amb altres universitats mitjançant els quals es possibilite ampliar 

la formació acadèmica dels estudiants per a facilitar-los la possibilitat de cursar altres 

estudis de màster diferents dels que ja hagen iniciat a la Universitat de València i obtenir 

una doble o múltiple titulació nacional o internacional. 

 

Per tot això, d’acord amb l’habilitació que conté l’article 134 dels Estatuts de la 

Universitat de València, i en exercici de les competències de desenvolupament de la 

normativa bàsica en matèria d’estudis de màster, el Consell de Govern, atesos els informes 

previs de la Comissió d’Estudis de Postgrau i de la Comissió de Relacions Internacionals i 

Cooperació, aprova el reglament següent que regula els convenis de col·laboració per a 

establir programes de doble titulació de màsters universitaris a la Universitat de València. 

 

Article 1. Definició 

1. S’entén per programa de doble titulació (d’ara endavant, PDT) aquell pel qual, 

mitjançant la signatura d’un conveni entre diferents universitats, els estudiants de les 

respectives universitats que complisquen les condicions establertes en aquesta normativa i 
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les específiques que s’hi establisquen poden obtenir el títol acadèmic corresponent de 

cadascuna de les institucions. 

 

Article 2. Competència 

1. La competència per a la instrucció del procediment correspon al Servei de 

Postgrau, en col·laboració amb el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 

2. La competència per autoritzar la subscripció dels convenis correspon al Consell de 

Govern de la Universitat. 

 

Article 3. Procediment: elaboració, aprovació, signatura i registre 

1. La proposta de conveni de PDT haurà de ser avalada per l’òrgan responsable del 

màster (ORM). 

2. Elaboració:  

a) Els convenis de doble titulació per a estudis de màster s’ajustaran preferentment, 

quant al seu contingut i característiques, al model normalitzat que s’adjunta en l’annex I 

d’aquest reglament, i seran subscrits per duplicat en  cadascuna de les llengües en què es 

formalitzen. 

b) L’ORM interessat a proposar programes de doble titulació enviarà al vicerectorat 

amb competències en estudis de postgrau un esborrany de conveni en què s’especificaran  

almenys els punts que es relacionen a continuació: 

i. Centre o centres responsables. 

ii. Places del programa (nombre màxim d’estudiants que es podran admetre en cada 

curs acadèmic). 

iii. Sistema de selecció en la Universitat de València (UV), en tot cas mitjançant 

convocatòria pública, que determine la prelació en l’admissió d’estudiants. 

iv. Competència lingüística exigida a la universitat d’acolliment i indicació del nivell i 

l’organisme que acredita el nivell, sempre d’acord amb el marc comú europeu de 

referència. 

v. Taxes que ha d’abonar l’estudiant participant. 

vi. Comissió mixta de seguiment del compliment dels conveni de doble titulació. 

vii. Acreditació de la cobertura mèdica i sanitària en casos d’accident o malaltia 

durant l’estada a la universitat d’acolliment. 

viii. Taula d’equivalència d’assignatures que cal aprovar a la universitat d’origen i a la 
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universitat d’acolliment. El nombre de crèdits ECTS que cal cursar en cadascuna de 

les universitats no pot ser inferior al 50% dels crèdits totals de cada títol, i a més cal 

cursar el treball de fi de màster a la Universitat de València. 

ix. Taula de seqüència de semestres (assignatures que cal aprovar a la universitat 

d’origen com a  requisit per la continuació dels estudis a la universitat 

d’acolliment) i de reconeixement d’assignatures en cada universitat. 

x. Sistema de qualificació i equivalència amb el sistema espanyol.  

3. El Consell de Govern és l’òrgan competent per autoritzar la subscripció del 

conveni, previ informe de la Comissió d’Estudis de Postgrau. 

 

Article 4. Estudiants participants: requisits 

1. Els estudiants que participen en els PDT han d’acreditar els requisits següents: 

a) Haver estat admès per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) 

corresponent, d’acord amb els criteris de selecció establerts en el conveni. 

b) Haver aprovat el nombre de crèdits ECTS que determine el conveni en el 

màster de referència. 

c) Haver formalitzat la matrícula com a alumne ordinari de la titulació en el curs 

corresponent. Amb caràcter general, cada estudiant ha de matricular-se de tots els 

crèdits que cal cursar en la institució d’acolliment, d’acord amb la taula de 

correspondències establerta en el conveni.  

d) Abonar les taxes que corresponguen, incloent-hi en tot cas les de formació 

d’expedient i de targeta universitària. 

 

Article 5.  Gestió d’estudiants  

1. El Servei de Postgrau, juntament amb la Comissió de Coordinació Acadèmica, 

gestionarà l’acolliment dels estudiants participants en els programes de doble titulació. 

2. Són funcions de la CCA en els PDT:  

a) Fer la convocatòria pública per a la selecció d’estudiants de la UV participants en 

el PDT. 

b) Confirmar que l’estudiant d’acolliment compleix els requisits establerts, una 

vegada rebuda la documentació de les sol·licituds. 

c) Coordinar amb el Servei de Postgrau l’acolliment dels estudiants participants en 

el PDT. 
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d) Reconèixer les assignatures segons conveni. 

e) Proposar al personal d’administració i serveis del centre corresponent que 

col·labore amb el Servei de Postgrau i el Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació en la gestió d’estudiants participants.  

 

Article 6. Obligacions de les universitats participants 

1. Acceptació d’estudiants: la Universitat de procedència seleccionarà els estudiants 

que, complint les condicions requerides en el conveni corresponent, calga matricular, i 

remetrà aquesta proposta, per a ser acceptada, acompanyada amb la documentació 

requerida, a  la universitat d’acolliment. La universitat d’acolliment, al seu torn, remetrà la 

carta d’acceptació corresponent. 

2. Reconeixement de crèdits: una vegada s’acredite oficialment que s’han aprovat els  

crèdits cursats a l’altra universitat, aquests seran incorporats a l’expedient de l’estudiant 

com a crèdits reconeguts, d’acord amb la taula de reconeixements que hi haurà en 

l’annex del conveni de doble titulació corresponent, després de finalitzar cada curs 

acadèmic o semestre, si escau. 

3. Expedició del títol i del suplement europeu del títol: una vegada finalitzat amb èxit 

el programa, l’estudiant obtindrà dos títols, un per cadascun dels ensenyaments de 

postgrau que integren el programa. Els títols obtinguts a l’empara d’un conveni de doble 

titulació s’expediran d’acord amb la normativa vigent sobre expedició de títols, i en la 

UV implicarà l’abonament de les taxes d’expedició del títol. Els títols que s’expediran 

aniran acompanyats amb el corresponent suplement europeu del títol, en el qual es 

reflectirà la condició de títol obtingut en el marc d’un conveni de doble titulació. 

 
Disposició final 

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació per part del Consell de 

Govern de la Universitat. 

 

Disposició derogatòria 

Aquesta normativa deroga totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al 

que disposa aquest reglament. 
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ANNEX I: MODEL NORMALITZAT DE CONVENI DE DOBLE TITULACIÓ 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I 

LA UNIVERSITAT D [...] PER A ESTABLIR EL PROGRAMA DE DOBLE 

TITULACIÓ [... i ...] 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, l’Excm. Sr. Esteban Jesús Morcillo Sánchez, en la seua condició de Rector 

Magnífic de la Universitat de València, amb domicili social a València, al carrer de la 

Nau, 2, i en nom i representació seus, legitimat per a aquest acte en virtut de l’article 94 

dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel decret 128/2004, de 30 de juliol, 

del Consell de la Generalitat (DOGV del 3 d’agost de 2004). 

 

D’una altra part l’Excm. Sr. ... 

 

Les parts, amb la representació que ostenten, es reconeixen la mútua capacitat legal per a 

contractar i obligar-se en els termes del document present i  

 

EXPOSEN 

 

Que ambdues universitats signatàries comparteixen objectius i persegueixen interessos 

comuns en el camp formatiu, científic, tecnològic i cultural. 

 

Que la Universitat de València ofereix el títol de màster universitari en [...], i la [ 

universitat contrapart] el [títol equivalent] 

 

Que les universitats signatàries estan interessades en l’oferta d’un programa de doble 

titulació dirigit a l’obtenció del [titulació equivalent] de [universitat contrapart] i del 
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màster universitari en [...] de la Universitat de València.  

 

Que es considera oportú establir mecanismes d’intercanvi i reconeixement recíproc 

d’estudis per tal de promoure la internacionalització, la qualitat i l’atractiu de la docència 

d’ambdues institucions d’educació superior. A aquest efecte, s’acorda establir un  

programa de doble titulació mitjançant el qual es facilite la mobilitat dels alumnes i els 

professors així com l’obtenció de sengles títols oficials de màster universitari 

corresponents als estudis implantats a les dues universitats. 

 

Amb aquest ampli sentit de col·laboració, i reconeixent-se ambdues parts la plena 

capacitat de subscriure aquest conveni, s’acorden les següents: 

 

 

 CLÀUSULES  

 

Primera.- OBJECTE 

1. L’objecte d’aquest conveni és implantar un programa de doble titulació entre les 

universitats de València i [universitat contrapart] mitjançant el qual es facilita als alumnes 

dels estudis universitaris que se citen a continuació l’obtenció dels dos títols oficials 

universitaris expedits per ambdues institucions universitàries, és a dir, el de màster 

universitari en [...] per la Universitat de València i el de [titulació equivalent]. 

2. Podran participar en aquest programa els estudiants que cursen a les respectives 

universitats els estudis que donen els títols de màster universitari en [...] i [titulació 

equivalent] 

3. A aquest efecte, el present conveni estableix els requisits generals que han de 

complir els estudiants que participen en el programa de doble titulació i mitjançant el qual 

es reconeixeran de forma recíproca una part dels estudis cursats a la universitat d’origen. 

Així mateix, el present conveni establirà el nombre de crèdits i la denominació dels 

mòduls o assignatures dels plans d’estudi que han de cursar els estudiants en cadascuna de 

les universitats. Tots aquests aspectes s’especifiquen en el document que s’adjunta en 

l’annex I del conveni. 

 

Segona.- INTERCANVI D’ESTUDIANTS 
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El nombre d’estudiants participants en el programa no serà superior a [...] per any 

acadèmic i universitat. Les parts podran acordar un nombre superior o inferior mitjançant 

un acord escrit, que ha d’assegurar l’equitat en l’intercanvi i que obrarà com addenda al 

present conveni.  

 

Tercera.- ADMISSIÓ, MATRÍCULA I RECONEIXEMENT PARCIAL 

1. La participació en aquest programa de doble titulació exigirà que els estudiants 

interessats complisquen en qualsevol cas els requisits d’accés i admissió a les titulacions 

universitàries citades, d’acord amb la reglamentació legal de cada universitat.  

2. A aquest efecte, cada estudiant participant en el programa de doble titulació tindrà dos 

expedients acadèmics, un a cada universitat, que donaran lloc a l’expedició de dos títols 

acadèmics diferents.  

3. L’annex I del conveni conté la relació de matèries i activitats de cadascun dels plans 

d’estudis que podran ser objecte de reconeixement per als estudiants que cursen el 

programa de doble titulació, amb previsió per a cadascuna d’elles del nombre de crèdits i 

altres circumstàncies determinants, amb la finalitat de fixar de manera clara i transparent 

l’equivalència entre elles. 

 

Quarta.-  CUSTÒDIA D’EXPEDIENTS ACADÈMICS I EXPEDICIÓ I REGISTRE 

DE TÍTOLS 

Cadascuna de les universitats que subscriuen aquest conveni serà responsable de custodiar 

l’expedient acadèmic dels estudiants que participen en el programa de doble titulació, així 

com d’expedir el seu títol. 

 

Cinquena.- ÒRGANS RESPONSABLES DEL DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC 

DELS ESTUDIS 

El [departament / facultat / escola / institut ...] de la Universitat de València i el 

[departament / facultat / escola / institut ...] de [universitat contrapart] seran els 

responsables del programa de doble titulació objecte del present acord.  

 

Sisena.-  DRETS DELS ESTUDIANTS 

1. Els estudiants d’aquest programa de doble titulació es matricularan a les dues 

universitats, sense perjudici que se’ls reconega parcialment en cadascuna d’elles els 
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mòduls o assignatures cursats a l’altra universitat, d’acord amb la taula de 

correspondències de l’annex I del conveni.  

2. No podrà ser objecte de reconeixement en cap cas el treball de finalització de màster.  

3. Els estudiants d’aquest programa podran accedir als serveis de cadascuna de les 

universitats participants, i amb caràcter general es consideraran estudiants de ple dret de 

les dues universitats. 

4. Els estudiants tindran un supervisor/tutor en la UV i un altre en [universitat contrapart]. 

 

Setena.- REQUISITS D’ACCÉS 

Els estudiants que participen en el programa de doble titulació objecte del present conveni 

hauran de complir en tots els casos els requisits d’accés i admissió establerts per la 

normativa aplicable a cada universitat.  

 

Els estudiants procedents de [universitat contrapart] que desitgen participar en el 

programa d’estudis de doble titulació hauran d’estar matriculats en [titulació equivalent], 

posseir el nivell de competència especificat en l’annex I, estar al corrent del pagament de 

taxes i disposar de visat o permís de residència al país de destinació. S’incorporaran a la 

Universitat de València amb la finalitat d’assistir als ensenyaments impartits en el màster 

en [...]. Per formalitzar la matrícula es farà referència a la taula de correspondències i al 

pla d’estudis del programa de doble titulació de l’annex I. 

 

Els estudiants procedents de la Universitat de València que desitgen participar en el 

programa d’estudis de doble titulació hauran d’estar matriculats en el màster en [...], 

posseir un nivell de competència adequat en llengua [...], estar al corrent del pagament de 

taxes i disposar de visat o permís de residència al país de destinació. S’incorporaran a [seu 

de la universitat contrapart], amb la finalitat d’assistir als ensenyaments impartits en la 

[titulació equivalent]. Per formalitzar la matrícula es farà referència a la taula de 

correspondències i al pla d’estudis del programa de doble titulació de l’annex I. 

 

Vuitena.- SELECCIÓ D’ALUMNES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA DE 

DOBLE TITULACIÓ 

1.- Cada universitat serà responsable de la selecció dels alumnes participants en el 

programa de doble titulació. 
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2.- A la UV es farà mitjançant convocatòria pública, en règim de concurrència 

competitiva. 

La selecció dels estudiants de la UV serà responsabilitat de la Comissió de Coordinació 

Acadèmica del Màster, que informarà a la universitat d’acolliment sobre els resultats de la 

seua avaluació de sol·licituds. 

3.- A la [universitat contrapart], la selecció es farà  [indicació del procediment].  

4.- Amb tot, el procés de selecció tindrà en consideració l’expedient acadèmic.  

5.- Una vegada feta la selecció, la universitat d’origen enviarà a la universitat d’acolliment 

un dossier complet de cada estudiant d’intercanvi amb els següents documents, 

degudament certificats: 

a) Certificat de notes de la titulació d’accés  

b) Títol universitari amb el qual accedeix a aquest programa 

c) Certificat de les assignatures aprovades en la titulació d’aquest programa 

d) Còpia del DNI o passaport 

Aquest dossier haurà d’estar en poder de la institució d’acolliment [...] mesos abans del 

començament del semestre en el qual es preveja la realització de l’estada. 

6.- La universitat d’acolliment, una vegada comprovat el compliment dels requisits 

d’accés i admissió farà els tràmits oportuns per a formalitzar la matrícula.  

 

Novena.-TREBALL DE FINALITZACIÓ DE MÀSTER 

L’obtenció del títol de màster universitari per la Universitat de València suposarà en tot 

cas aprovar la defensa del treball de fi de màster en aquesta universitat. 

 

Desena.- SISTEMA DE QUALIFICACIONS  

Els mòduls o assignatures en què s’estructuren els plans d’estudis que integren aquest 

programa de doble titulació hauran de qualificar-se d’acord amb la legislació vigent i es 

reflectirà en l’expedient complet de cada estudiant. Ambdues universitats, a fi de facilitar 

la transferència de qualificacions, acorden fer servir la taula d’equivalències entre les 

qualificacions que s’indiquen en l’annex II. 

 

Onzena.- EXPEDICIÓ DEL TÍTOL 

Una vegada demostrats els requisits corresponents als plans d’estudi d’ambdues titulacions 

i els que exigeix aquesta mobilitat, els estudiants rebran el títol de [titulació equivalent] 
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per la [universitat contrapart] i el de màster en [...] per la UV.  

 

Dotzena.- TAXES 

Sense perjudici de les ajudes que es puguen establir a aquest efecte, els alumnes que 

participen en aquest programa de doble titulació formalitzaran la matrícula en cadascuna 

de les universitats. Aquesta comportarà l’abonament de les taxes ordinàries de matrícula 

únicament en la universitat d’origen. 

 

Els estudiants que acaben la doble titulació objecte d’aquest acord hauran d’abonar les 

taxes d’expedició del títol en ambdues universitats. 

 

Tretzena.- COBERTURA SANITÀRIA I ALTRES DESPESES 

Els estudiants que participen en aquest programa hauran d’acreditar que tenen una 

assegurança mèdica, que ha d’incloure la repatriació. Altres despeses, incloses les 

d’allotjament, manutenció, desplaçament o material docent, aniran a càrrec dels estudiants.  

 

Catorzena.- PROGRAMES I BEQUES DE MOBILITAT 

Els estudiants de la UV podran participar en els programes i les beques de mobilitat en les 

condicions establertes pel vicerectorat competent en relacions internacionals. En el cas de 

convenis entre universitats d’àmbit europeu, per a la participació en les convocatòries del 

programa Erasmus caldrà formalitzar un acord interinstitucional entre les universitats 

d’acord amb el model que recull l’annex III. 

 

Els estudiants de la [universitat contrapart] podran participar en els programes i les 

beques de mobilitat en les condicions establertes. 

 

Quinzena.- INTERCANVI D’INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 

La col·laboració interuniversitària comporta la transferència de dades de caràcter personal, 

així com el seu posterior tractament, per la qual cosa les universitats signatàries d’aquest 

conveni es comprometen a complir la legislació en vigor en matèria de protecció de dades 

i a adoptar les mesures necessàries en cada cas perquè aquesta protecció siga real i 

efectiva. 
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Setzena.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 

Es crearà una comissió mixta encarregada de la coordinació i la gestió administrativa 

d’aquest intercanvi que serà composta per [càrrecs en ambdues institucions]. Les dues 

universitats es consultaran a través d’aquesta comissió mixta sempre que ho consideren 

oportú i almenys una vegada a l’any a fi d’avaluar el desenvolupament del programa, 

revisar la seua efectivitat, redactar la memòria de les iniciatives dutes a terme i elaborar 

programes eventuals d’actuació.  

 

La comissió estarà assistida per una oficina o servei administratiu de suport:  

 

Per la [...]: 

[...] 

Adreça postal: 

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

 

Per la UV:  

Servei de Postgrau 

Universitat de València 

Av. de Blasco Ibáñez, 13. 

46010 València (Espanya) 

Telèfon: 96 398 32 29 

Adreça electrònica: postgrau@uv.es 

 

Dissetena.- VIGÈNCIA  

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seua signatura. Serà vigent durant el curs 

següent a aquesta i es prorrogarà automàticament cada curs acadèmic sempre que no n’hi 

haja denúncia escrita per cap de les parts.  

 

Divuitena.-  MODIFICACIÓ 

Aquest conveni es podrà modificar de mutu acord, per escrit, en qualsevol moment. 

L’acord s’incorporarà com a addenda al present conveni.  
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Dinovena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Aquest conveni s’extingirà per qualsevol de les següents causes: 

a) El mutu acord de les parts signatàries. 

b) La decisió d’una de les universitats signatàries, amb la denúncia expressa i per escrit a 

les altres parts amb una antelació de sis mesos.  

 

En qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar les activitats que ja s’hagen iniciat 

en el moment de notificar la denúncia, durant el període de temps especificat en la 

clàusula setzena del conveni. 

 

Vintena.- RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

1. Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i es regeix per les seues 

clàusules. 

2. La resolució de les controvèrsies que puguen sorgir sobre la interpretació i l’execució 

del conveni es farà de mutu acord entre les parts a través de la comissió mixta de 

seguiment prevista en el conveni.  

3. Les qüestions no previstes en aquest conveni seran resoltes per les autoritats competents 

de cada institució. 

La Universitat de València i la [universitat contrapart] actuaran i es relacionaran en tot 

moment d’acord amb els principis de bona fe i de confiança legítima. 

 

Vint-i-unena.- IDIOMA DEL CONVENI 

Aquest conveni se subscriu en dues còpies, de les quals dues en llengua [...] i dues en 

llengua espanyola, totes vàlides d’acord amb la llei. 

 

 

..., ... 

... 

Rector Magnífic d ... 

 

València, ... 

Prof. Esteban Morcillo Sánchez 

Rector Magnífic de la Universitat de València 
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ANNEX I AL CONVENI 

Conveni de doble titulació entre ...  

1.- MATÈRIES I ASSIGNATURES  

[TAULA DE CORRESPONDÈNCIES amb indicació de: 

- Assignatures obligatòries que l’estudiant ha de cursar a la UV (cal indicar els 

crèdits ECTS corresponents al TFM),   

- Assignatures obligatòries que l’estudiant ha de cursar a la universitat contrapart  

- Assignatures que seran reconegudes, amb indicació en cada cas de:  

- Nombre de crèdits,  

- Període en què s’imparteixen  

- Qualsevol altra circumstància determinant 

Ha d’incloure a més el nom i la signatura del director del màster així com la del seu 

homòleg a la universitat contrapart. 

 

Nota informativa: El nombre de crèdits totals ha de ser superior, en el percentatge que es 

determine per a aquesta doble titulació, al nombre de crèdits ECTS necessaris per a 

aprovar qualsevol de les dues titulacions objecte d’aquest acord. 

 

2.- NORMATIVA I REGLAMENTS  

Durant les estades a la universitat d’acolliment seran aplicables les seues normes i 

reglaments.  

 

3.- CRITERIS DE SELECCIÓ  

Per seleccionar els alumnes s’ordenaran les sol·licituds segons les qualificació de 

l’expedient acadèmic. 

 

Els sol·licitants del programa de mobilitat per a l’obtenció de la doble titulació hauran de 

satisfer els requisits següents: 

 

►Els estudiants de la [universitat contrapart]:  

 

A) ... 

 B) Presentar el certificat de la ... [universitat contrapart], amb la indicació del 
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compliment d ... 

C) Acreditar la possessió del nivell ... de llengua espanyola del marc de referència 

europeu, atorgat per la ... [universitat contrapart]. 

 

►Els estudiants de la UV: 

 

A) Haver aprovat el grau o la llicenciatura d ... 

B) Presentar el certificat de la UV de complir aquests requisits. 

C) Acreditar coneixements de la llengua ... de nivell ..., d’acord amb el marc de referència 

europeu, certificat per la UV. 

 

4.- TERMINIS  

A més de la data límit general de quatre mesos abans del començament del semestre de 

mobilitat en la [universitat contrapart] i la UV, per a la inscripció i la matriculació es 

respectaran els calendaris acadèmics de cada universitat. 
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ANNEX II AL CONVENI: EQUIVALÈNCIA DE QUALIFICACIONS 

 

Les qualificacions seran numèriques, de 0 a 10, amb expressió d’un decimal, a les quals 

s’ha d’afegir la valoració qualitativa corresponent en l’escala següent: 

 

Universitat de València [...] 

0 - 4,9: Suspens (SS)  

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)  

7,0 - 8,9: Notable (NT)  

9,0 - 10: Excel·lent (E)  

9,0 – 10: Matrícula d’honor  
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ANNEX III AL CONVENI : Model d’acord insterinstitucional ERASMUS (només 

per a convenis de doble titulació amb universitats europees) 

 

 

 

Erasmus + Programme 

Key Action 1  

– Mobility for learners and staff –  

Higher Education Student and Staff Mobility 

Inter-institutional agreement 2015-2021  

between programme countries 

The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and/or staff 

in the context of the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality 

requirements of the Erasmus Charter for Higher Education in all aspects related to the 

organisation and management of the mobility, in particular the recognition of the credits 

awarded to students by the partner institution. 

A. Information about higher education institutions 

Name of the institution Erasmus code Contact details Website 

Universitat de València I VALENCI01 

Email: 

erasmus.agreements@uv.es 

Phone: 

+34 96 386 44 98 

+34 96 386 47 31 

www.uv.es/en 

 

    

 

B. Mobility numbers per academic year 

The partners commit to amend the table below in casi of changes in the mobility data by no later than 

the end of January in the preceding academic year. 

 

FROM TO 
Subject 

area 

Subject 

area name 

Study 

cycle 

Number of student mobility 

periods 
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code 

 

 Number of 

students 

Months per 

student 

I VALENCI01  
     

     

       

     

 

 

C. Recommended language skills 

The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for 

providing support to its nominated candidates sota that they ca have the recommended 

language skills at the start of the study or teaching period: 

Receiving 

institution 

 

 

Optional: 

Subject 

area  

Language 

of instruction 1 

Language 

of instruction 2 

Recommended language of 

instruction level 

Student Mobility for Studies 

I VALENCI01 ALL Spanish - - 

     

 

D. Additional requirements 

The Unit for the integration of people with disabilities at the Universitat de València promotes 

equal opportunities for people with disabilities. Both students and staff with disabilities or 

special needs ca access to the services provided by this Unit. 

http://upd.uv.es/ 

I. Calendar 

1. Applications/information on nominated students must reach the receiving institution by: 

Receiving institution Autumn term Spring term 

I VALENCI01 June 15 November 15 

   

 

2. The receiving institution will send its decision within 4 weeks. 

3. A Transcript of Records will be issued by the receiving institution no later than 5 weeks after 
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the assessment period has finished at the receiving HEI.  

4. Termination of the agreement  

It is up to the involved institutions to agree on the procedure for modifying or terminating the 

inter-institutional agreement. However, in the event of unilateral termination, a notice of at 

least one academic year should be given. This means that a unilateral decision to discontinue 

the exchanges notified to the other party by 1 September 20XX will only take effect as of 1 

September 20XX+1. The termination clauses must include the following disclaimer: "Neither 

the European Commission nor the National Agenciïs ca be held responsible in casi of a 

conflict." 

F. Information 

 

1. Grading systems of the institutions 

 

I VALENCI01 http://www.uv.es/uvweb/college/en/postgraduate-courses/university-

postgraduate-qualifications/university-postgraduate-qualifications-1285846951212.html 

 

2. Visa 

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing vises 

for incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus 

Charter for Higher Education. 

Information and assistance ca be provided by the following contact points and information 

sources: 

Institution Contact details Website for information 

I VALENCI01 
Email: Relaciones.internacionales@uv.es 

Phone: +34 96 386 49 54 

http://www.uv.es/relint 

Please refer to Erasmus Study 

Programme è Incoming è Study 

Permits 

   

 

3. Insurance 

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for 

incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus 
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Charter for Higher Education. 

The receiving institution will inform mobile participants of casis in which insurance cover is 

not automatically provided. Information and assistance ca be provided by the following 

contact points and information sources: 

Institution  Contact detail Website for information 

I VALENCI01 
Email: incoming@uv.es 

Phone: +34 96 386 47 31 

www.uv.es/relint 

Please refer to Erasmus Study 

Programme è  Incoming è  

Accepted students 

   

 

4. Housing 

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation, 

according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. 

Information and assistance ca be provided by the following persons and information sources: 

Institution Contact details Website for information 

I VALENCI01 
Email: incoming@uv.es 

Phone:+34 963 828 503 

www.uv.es/relint 

Please refer to Erasmus Study 

Programme è  Incoming è  

Accommodation 

   

 

G. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives) 

 

Institution 

 
Name, function Dóna’t Signature 

I VALENCI01 

 

Vice-Rector for 

Internationalisation and 

Cooperation 
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