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Indicacions per a estudiants de la Universitat de València que participen 

en programes de mobilitat (Estudiants Ixents) 

 

Actualització informativa de 13 de juliol de 2020 

(aquesta informació pot variar segons les circumstàncies) 

 

El dia 1 de juny de 2020 es van publicar a la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació les “Indicacions sobre els programes de mobilitat internacional de la Universitat de 

València en el curs acadèmic 2020-21”.  

En vista de les decisions adoptades per la Unió Europea pel que fa al programa Erasmus i de les 

circumstàncies actuals, s'actualitza el contingut de les Indicacions de la manera següent:  

1. Indicacions Específiques alumnat ixent (outgoing) Erasmus Estudis 2020-21 

En relació amb les ajudes econòmiques del programa Erasmus i d’acord amb el comunicat del 

SEPIE de 13 de juliol, en el cas que el participant realitze una mobilitat física (és a dir que el 

participant es desplace i residisca al país d'acollida) i seguisca l'activitat al país d'acollida de 

forma presencial, mixta (blended learning) o virtual (online), tindrà dret a percebre l'ajuda de 

mobilitat estipulada. 

2. Indicacions Específiques alumnat ixent (outgoing) Erasmus Práctiques 2020-2 

Hi haurà 3 terminis de sol·licituds: octubre 2020, gener 2021 i abril 2021. Els períodes de 

pràctiques podran realitzar-se entre l'1 de novembre de 2020 al 30 de setembre de 2021.  

Per a les ajudes econòmiques, s´aplicació el mateix criteri que Erasmus estudis (veure punt 1) 

3. Indicacions Específiques alumnat ixent (outgoing) Programa Internacional 2020-21 

Com ocorre amb els estudiants del programa Erasmus, en el cas que el participant realitze una 

mobilitat física (és a dir que el participant es desplace i residisca al país d'acollida) i seguisca 

l'activitat al país d'acollida de forma presencial, mixta (blended learning) o virtual (online), tindrà 

dret a percebre l'ajuda de mobilitat estipulada. A aquest efecte, les mobilitats anuals amb 

certificats d'estada superiors a 7 mesos seran considerades mobilitats anuals. Les mobilitats 

anuals inferiors a 7 mesos seran considerades mobilitats semestrals. Pel que fa a les mobilitats 

semestrals, el període mínim d’estada física per a rebre l’ajuda serà de 3 mesos. 

Si finalment l'estudiant renuncia a l'estada del programa internacional en el curs 2020-21, no es 

preveu la reserva de la destinació ni que tinguen major prioritat en l'elecció de la destinació per 

al curs 2021-22. 

Vicerectorat d´Internacionalització i Cooperació. 
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