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Indicacions per als estudiants d'intercanvi entrants de les universitats sòcies que 

realitzaran la seua estada a la Universitat de València el pròxim curs acadèmic 

2020/2021 

(aquesta informació pot canviar en funció de l'evolució de les circumstàncies) 

 

Encara que la pandèmia ha causat una alteració sense precedents en la docència i 

l'aprenentatge de manera mundial en les universitats, en aquests moments tenim els 

nostres esforços posats en el nou curs acadèmic 2020/2021 i en el que els estudiants 

d'intercanvi trobaran a la seua arribada.  

Els nostres plans per al pròxim curs, que s'iniciarà el 14 de setembre, es basen en els 

principis de protecció de la salut i benestar de la comunitat universitària juntament amb 

l'establiment d'una docència de la més alta qualitat possible per a tots els estudiants. 

D'acord amb les indicacions del nostre Govern i el Ministeri de Sanitat, és obvi que oferir 

una docència presencial a grans grups d'alumnes no serà possible. Com a conseqüència, 

la Universitat de València oferirà durant el primer semestre un model híbrid, combinant 

els programes en línia amb les classes presencials (laboratoris, sessions presencials en 

grups reduïts), únicament on siga possible i estiga permés, en línia amb els protocols de 

distanciament social. Hauràs de tindre en compte que les classes no seran 

exclusivament en línia i que no es permetrà que l'estudiantat seguisca els cursos en línia 

des de la seua institució d'origen.  

Des d'un punt de vista positiu, estem treballant en el supòsit que durant els pròxims 

mesos predominarà un escenari més optimista que permeta la docència i l'aprenentatge 

presencial durant el segon semestre. 
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Per tot això, estem realitzant un gran esforç per a assegurar que la teua estada a València 

siga la millor i més segura que puguem proporcionar-te, independentment de les 

circumstàncies. 

Per favor, assegura't de consultar de manera regular la informació relativa a la situació 

del coronavirus en:  https://www.uv.es/coronavirus  

Així mateix, és també important que seguisques les indicacions que t'enviem des de la 

Universitat així com aquelles que provenen de les autoritats sanitàries locals. La 

informació oficial del Ministeri de Sanitat espanyol està disponible en: 

https://links.uv.es/5Bc1bBf  

 

Esperem donar-te la benvinguda al setembre. 

 

 

Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Universitat de València 
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