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12.2.Asseguran�a


1. Per què fer part dels estudis a l’estranger o en una altra universitat?

Les oportunitats de completar la formació 
acadèmica que heu adquirit a la Universitat 
de València amb estades en altres universitats 
són cada dia més i més diverses tant en l’àmbit 
estrictament acadèmic com a través de pràctiques 
en empreses.

Actualment, la importància de l’experiència 
internacional està tan reconeguda social, acadèmica 
i laboralment que ha deixat de ser un extra per 
ser part integrant de la formació universitària. 
Ja són milers els estudiants i estudiantes que 
han participat en un programa de mobilitat i 
que han enriquit el seu currículum amb el valor 
afegit que suposa conèixer una altra universitat,  
obrir-se a una nova ciutat, adaptar-se a un altre 
país i conèixer millor una llengua diferent.

Fer una part dels estudis a l’estranger o en una 
altra universitat et dona diversos avantatges:

-A nivell acadèmic: més motivat, més qualificat i 
més capacitat per a desenvolupar la teua futura 
activitat.

-A nivell professional: augmenta ocupabilitat dins i 
fora del país gràcies a la millora de la competència 
lingüística, una mentalitat més oberta i adaptable 
a noves situacions.

-A nivell personal: es milloren competències 
generals per mitjà de l’adaptació a altres ambients 
interculturals, afecta positivament el desenvolupament 
i vida personal atès que l’estudiant o estudianta 
aconsegueix un alt grau d’independència.

La Universitat de València és 
la segona universitat Europea 
en rebre estudiants Erasmus i 

la cinquena en enviar-ne
(2013 - 2014) 

2. Els programes de mobilitat a la 
Universitat de València.

Les possibilitats de estudiar en una altra institució 
inclouen universitats espanyoles, de països 
europeus, universitats prestigioses de l’Amèrica 
Llatina i importants universitats dels Estats Units, 
Rússia, Canadà, Austràlia, Japó, Xina República 
Popular i Xina Taiwan o Corea.

Així, els programes d’intercanvi son els següents:

2.1. SICUE 

Ofereix els estudiants la possibilitat de cursar part 
dels seus estudis en una universitat espanyola 
distinta de la seua. La Conferència de Rectors de 
les Universitats Espanyoles (CRUE) ha establert 
un programa de mobilitat d’estudiants denominat 
Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris 
Espanyols (SICUE).

2.2. Erasmus+
La Unió Europea va aprovar el REGLAMENT (UE) 
número 1288/2013 del Parlament Europeu i el 
Consell d´11 de desembre de 2103, pel qual es crea 
el programa “Erasmus+”, d´educació, formació, 
joventut i esport de la Unió Europea. Aquest 
programa conté diferents accions clau, entre les que 
destaca l´acció clau 1 vinculada a la mobilitat de 
les persones per motius d´aprenentatge. Dins de la 
mateixa, es contemplen les mobilitats d´estudiants 
per a estudis i per a pràctiques.

2.2.1.- Erasmus Estudis.
Programa de la Unió Europea que permet estudiar 
un semestre o un curs complet de grau o de màster 
en una altra universitat d’algun dels països 
participants en el programa Erasmus+ (els 28 
estats membres de la Unió Europea, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de 
Macedònia)

Només poden ser considerats com a estudiants 
o estudiantes Erasmus Estudis aquells que 
compleixen els següents requisits:

a) Ser nacional d´algun dels països participants en 
el programa Erasmus+. També podran participar 
els nacionals de tercers països si estan en 
possessió d’un permís de residència vàlid per a 
residir en Espanya durant el període de realització 
de la mobilitat. 

b) Estar matriculat/da en estudis oficials de grau 
de la Universitat de València, tant en el moment 
de realitzar la sol·licitud com durant el període 
d’estada en la universitat de destinació. 28 països d’Europa inclosos Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de 

Macedònia. Suïssa no
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c) Tenir superats 42 crèdits en el corresponent 
pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic 
2014/2015.

d) No ser beneficiari en el curs 2016/2017 d´un 
altre programa de mobilitat de la Universitat de 
València (SICUE o Programa Internacional), excepte 
el programa Erasmus pràctiques. 

e) La suma de les estades realitzades com a 
Erasmus Estudis i Erasmus Pràctiques no pot 
superar els 12 mesos en cada cicle d’estudis. En 
Medicina, Farmàcia i Odontologia seran 24 mesos.

f) Acreditar el nivell de requisit lingüístic establert 
en la corresponent universitat de destinació.

Els estudiants que no compleixen aquests requisits, 
no podran ser considerats estudiants Erasmus 
estudis i no podran optar a les beques econòmiques 
del programa Erasmus Estudis.

2.2.2.- Erasmus Pràctiques.

Aquest programa de la Unió Europea permet 
realitzar pràctiques remunerades en empreses o 
altres organitzacions de països que participen en el 
Programa Erasmus+ de la Unió Europea. 

Es pot ser beneficiari d’aquest programa, tant si 
s’ha gaudit de beca Erasmus Estudis com si no. La 
informació que hi ha a continuació s’ha extret de la 
convocatòria 2014/2015.

Els beneficis més notables són:

•	Adaptar-se a la realitat professional europea i 
millorar les competències. 

•	Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i 
social del país de destinació en el context de 
l’adquisició d’experiència laboral. 

•	Adquirir aptituds específiques

Requisits:

a) Ser nacional d’un estat que participe en el Programa 
Erasmus+ o estar en possessió d’un permís de 
residència vàlid per a residir en Espanya durant el 
període de realització de la mobilitat, en el cas de 
ser nacional d’un altre país.

b) Estar matriculat/da en una titulació oficial de la 
Universitat de València.

c) La suma total de les mobilitats Erasmus (estudis 
i pràctiques) no podrà superar els 12 mesos en 
cada cicle d´estudis. En Medicina, Farmàcia i 
Odontologia seran 24 mesos

Modalitats

Modalitat A. Pràctiques curriculars: estudiants de la 
UV matriculats en una titulació oficial que con-
tinga en el seu pla d’estudis les pràctiques in-
tegrades i que tinguen una pràctica assignada 
per la Comissió de pràctiques del seu centre.

Modalitat B. Pràctiques per a recent titulats: 
estudiants que finalitzen els seus estudis en 

una titulació oficial de la UV durant el curs 
2014-2015. En aquest cas cal presentar la 
sol·licitud durant el darrer any de docència per 
a realitzar la pràctica durant un any a partir del 
dia de la seua graduació.

*Consulta amb el teu coordinador de pràctiques:

http://go.uv.es/EESRk9O

Període d’estada:
Les beques es concediran per a la realització de 
pràctiques que s’inicien a partir del dia 1 de setem-
bre de 2015 i finalitzen abans del 30 de setembre de 
2016. La durada mínima és de dos mesos. La ajuda 
es dona per un màxim de tres mesos.

Trobar una institució:

Les pràctiques es poden realitzar en empreses 
públiques o privades, centres de formació, centres 
d’investigació o altres organitzacions, incloent-
hi universitats, dels estats que participen en el 
programa Erasmus+.

És responsabilitat de l’estudiant trobar la institució 
on realitzarà les pràctiques. Aquestos són alguns 
enllaços d’interès de pàgines web que ofereixen 
pràctiques a Europa:

http://ec.europa.eu/eures/

www.quierounbuentrabajo.com/

www.globalplacement.com/

www.recruitingerasmus.com

www.erasmusintern.org

Sol·licitud:

La convocatòria per al curs 2015/2016 es va 
publicar el 3 de juny de 2015  amb els següents 
terminis de sol·licitud: 

Modalitat A: Hi ha tres períodes de sol·licituds: el 
primer a juliol de 2015, el segon a l’octubre de 2015 
i el tercer en el mes de gener de 2016.

Modalitat B: fins el 15 de juliol de 2015.

La convocatòria per al curs 2016/2017, es podrà 
consultar a partir del mes de maig de 2016 en la 
web http://www.uv.es/relint.

2.3.- Programa Internacional de Mobilitat (PI)
És un programa propi de la Universitat de València 
per a la realització de part dels estudis de grau a 
universitats americanes, asiàtiques o australianes. 
Els estudiants podran optar a ajudes i beques en 
més de 80 universitats (consulteu-ne destinacions 
a la web http://www.uv.es/relint)

Cal distingir entre els Programes Internacionals de 
mobilitat generals i específics.

•	 Programes Internacionals Generals

L’estudiant ha de consultar la web de la 
universitat de destinació per tal de comprovar 
que la universitat que li interessa ofereix la seua 
titulació. La Facultat de Medicina no participa 
en el Programa Internacional de Mobilitat.
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•	 Programes Internacionals Específics

Són programes especials, gestionats prioritàriament 
en la Facultat i que només poden demanar els estu-
diants i les estudiantes d’alguna de les titulacions 
de la Facultat que el gestiona. Hi ha programes es-
pecífics a les Facultat de Filosofia (Educació Social i 
Pedagogia), Facultat de Ciències Socials (Sociologia, 
Treball social), Facultat de Fisioteràpia, Facultat de 
Magisteri, Facultat d’Economia (Economia, ADE, GIB, 
Turisme), Facultat d’Infermeria (Infermeria), Facultat 
de Farmàcia.

3. Durada de les Estades de Mobilitat
En els programes d’intercanvi, llevat del programa 
Erasmus pràctiques, les mobilitats es concediran 
per a la realització d’estades d´acord amb la durada 
que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la 
Universitat de València i la universitat de destinació. 
Aquest durada es pot consultar en l´oferta de des-
tinacions per titulació del Portal Serveis Estudiants 
www.uv.es/portalumneles. En tot cas, les estades 

seran per un període mínim de 3 mesos i màxim d’un 
curs acadèmic. 

Si l’estada Erasmus Estudis és d’un semestre, ex-
cepcionalment, es podrà ampliar el període d’esta-
da d’un estudiant, sempre que es complisquen els 
requisits següents:

- Autorització per part del coordinador de mobi-
litat i per part de la universitat de destinació. 

- Autorització del Delegat del Rector per a Mobili-
tat. Es tindrà en compte que la perllongació no 
afecte a l’oferta de places per al següent curs.

- L’acord ha de realitzar-se abans de la finalitza-
ció inicialment prevista de l’estada.

- L’extensió ha de seguir immediatament al període 
d’estada inicialment previst, sense interrupcions.

- Cap període d’estada, incloses les ampliacions 
pot estendre’s més enllà del 30 de setembre de 
2015.

Tampoc es podrà ser beneficiari de més d’un En 

el Programa Internacional només es pot es pot ser 
beneficiari una vegada. 

No es pot ser beneficiari de més d’un Programa 
d’Intercanvi (SICUE, Erasmus o Programes Interna-
cionals) en el mateix curs, excepte Erasmus Pràc-
tiques sempre que siga en una semestre diferent.

4. Reconeixement de crèdits
El reconeixement dels estudis realitzats a l’altra 
universitat dins dels programes de mobilitat està 
garantit segons el Reglament de Mobilitat de la 
Universitat de València i el Programa Erasmus+ de 
la Unió Europea, sempre que els estudis realitzats 
tinguen el vist-i-plau del coordinador de mobilitat 
de la titulació. Estudiant i coordinador hauran de 
signar un acord d’estudis o de pràctiques abans de 
l’inici de l’estada, especificant les matèries que es 
cursaran a la universitat de destinació i les assig-
natures que li seran reconegudes al tornar a la Uni-
versitat de València. Una vegada es produeix la tor-
nada de l’estudiant, se li reconeixeran al seu expe-

3. Durada de les Estades de Mobilitat
En els programes d’intercanvi, llevat del programa 
Erasmus pràctiques, les mobilitats es concediran 
per a la realització d’estades d´acord amb la 
durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat 
entre la Universitat de València i la universitat de 
destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta 
de destinacions per titulació del Portal Serveis 
Estudiants www.uv.es/portalumne. En tot cas, les 
estades seran per un període mínim de 3 mesos i 
màxim d’un curs acadèmic. 

Si la mobilitat és de només primer semestre, 
excepcionalment, es podrà ampliar el període 
d’estada a un curs complet, sempre que es 
complisquen els requisits següents:

a) Presentació de la corresponent sol·licitud, 
autoritzada amb la signatura del coordinador de 
mobilitat de titulació en la Universitat de València i 
del coordinador de mobilitat en destinació, davant 
el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 
de la Universitat de València mitjançant el formulari 

“Sol·licitud d’extensió d’estada” que es troba a la 
secció “Documents útils” de la seua beca

b) La sol·licitud ha de presentar-se un mínim de 30 
dies abans d’acabar-se el primer semestre

c) L’ampliació de l´estada ha de seguir 
immediatament al període inicialment previst, 
sense interrupcions.

En el Programa Internacional només es pot ser 
beneficiari una vegada.

No es pot ser beneficiari de més d’un Programa 
d’Intercanvi (SICUE, Erasmus o Programes 
Internacionals) en el mateix curs, excepte 
Erasmus Pràctiques sempre que siga en un 
semestre diferent.

4. Reconeixement de crèdits
El reconeixement dels estudis realitzats a l’altra 
universitat dins dels programes de mobilitat està 
garantit segons el Reglament de Mobilitat de la 
Universitat de València i el Programa Erasmus+ de 
la Unió Europea, sempre que els estudis realitzats 
tinguen el vist-i-plau del coordinador de mobilitat 
de la titulació. Estudiant i coordinador hauran 
de signar un acord d’estudis abans de l’inici de 
l’estada, especificant les matèries que es cursaran 
a la universitat de destinació i les assignatures 
que li seran reconegudes al tornar a la Universitat 
de València. Una vegada es produeix la tornada 
de l’estudiant, se li reconeixeran al seu expedient 
de la Universitat de València, les assignatures 
realitzades en la universitat de destinació, d’acord 
amb el certificat de notes expedit per aquesta. 
Les condicions acadèmiques dels intercanvis han 
de consultar-se al coordinador de mobilitat de la 
titulació. 

•	 Programes Internacionals Específics

Són programes especials, gestionats prioritàriament 
en la Facultat i que només poden demanar els 
estudiants i les estudiantes d’alguna de les titulacions 
de la Facultat que el gestiona. Hi ha programes 
específics a les Facultat de Filosofia (Educació Social 
i Pedagogia), Facultat de Ciències Socials (Sociologia, 
Treball social), Facultat de Fisioteràpia, Facultat de 
Magisteri, Facultat d’Economia (Economia, ADE, GIB, 
Turisme), Facultat d’Infermeria (Infermeria), Facultat 
de Farmàcia.

2.4.- Programa Erasmus+ amb països associats 
És un programa nou de la Unió Europea que dóna 
ajudes per a promoure l’intercanvi d’estudiants i 
estudiantes amb països associats que no pertanyen a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior dins del marc del 
programa Erasmus Estudis. Malgrat que el programa 
està orientat a la recepció d’estudiants més que no 
a l’enviament, en el curs 15-16, la Universitat de 
València gestionarà tres places amb destinació a 
Rússia.

2.5.- Erasmus Postgrau
En el nou programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes poden gaudir de fins a 12 mesos de mobilitat en 
cada cicle de l’educació superior (Grau, Màster, Doctorat).  Sobre la convocatòria Erasmus Màster consulta amb 
l’apartat 6.2 d’aquesta guia. Sobre la convocatòria Erasmus Doctorat consulta l’apartat 6.3. Més informació 
en http://links.uv.es/Pc9jj7E
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Distribució dels païssos en grups de renda:

GRUP PAÏSOS

Grup 1: Països del 
Programa amb cost de 

vida més alt.

Austria, Dinamarca, 
Finlàndia, França, 

Itàlia, Irlanda, 
Liechtenstein, 

Noruega, Regne Unit, 
Suècia

Grup 2: Països del 
Programa amb cost de 

vida mitjà.

Alemanya, Bèlgica, 
Xipre, Croàcia, 

Eslovènia, Grècia, 
Holanda, Islàndia, 

Luxemburg, Portugal, 
República Txeca, 

Turquia

Grup 3: Països amb 
cost de vida més baix.

Antiga República 
Iugoslava de 

Macedònia, Bulgària, 
Eslovàquia, Estònia, 

Hongria, Letònia, 
Lituània, Malta, 

Polònia, Romania

Quadre resum d’ajudes ESTADES SEMESTRALS (PRIMER I SEGON SEMESTRE)

GRUP PAÏSOS

AJUDES UNIÓ EUROPEA
(5 mesos)

AJUDES MINISTERI (MECD)
(5 mesos)

NO 
BECARIS

BECARIS 
MECD 13/14

NO 
BECARIS

BECARIS 
MECD 13/14

Grup 1 300€/mes 400€/mes 400€/mes 500€/mes

Grup 2 250€/mes 350€/mes 350€/mes 450€/mes

Grup 3 200€/mes 300€/mes 300€/mes 400€/mes

dient de la Universitat de València, les assignatures 
realitzades en la universitat de destinació, d’acord 
amb el certificat de notes expedit per aquesta. Les 
condicions acadèmiques dels intercanvis han de 
consultar-se al coordinador de mobilitat de la titu-
lació. Les pràctiques Erasmus de la Modalitat B no 
tenen reconeixement acadèmic.

Segons el Reglament de Mobilitat l’estudiant o es-
tudianta s’ha de matricular en la Universitat de Va-
lència del nombre de crèdits que determine l’acord 
d’estudis o de pràctiques. En mobilitat d’estudis de 
grau, l’acord ha d’arreplegar entre 36 i 72 crèdits 
per a curs complet o entre 18 i 36 en estades de 
semestre.

L’estudiant o estudianta ha de aprovar, almenys, el 
50% dels crèdits internacionals matriculats si l’es-
tada de mobilitat d’estudis porta aparellada una 
ajuda econòmica, excepte causa de força major.

Qui no arribe a aquest percentatge haurà de tornar a 
la Universitat de València les ajudes que haja rebut.

5. Condicions i ajudes econòmiques
La concessió d’una estada de mobilitat suposa 
l’exempció de taxes acadèmiques a la universitat 
de destinació. L’estudiant pagarà les taxes 
acadèmiques en la Universitat de València, on es 
matricularà abans de realitzar la seua estada del 
nombre de crèdits internacionals corresponents 
als crèdits que es cursaran a la Universitat de 
destinació. 

Cal tenir en compte, però, que algunes universitats 
exigeixen el pagament de taxes no acadèmiques 
(administratives) corresponents a assegurances, 
associacions, serveis universitaris o accés a 
biblioteques.

Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, 
allotjament i manutenció i també l’assegurança 
mèdica sense perjuí que la convocatòria de les 
ajudes establisca un altre règim.

5.1. Erasmus estudis
Ni les ajudes ni el seu import exacte per al curs 
2016-2017 no es coneixen en el moment de 
publicar aquesta guia. Les quanties de les ajudes 
es publicaran una vegada estiguen aprovats els 
programes europeus i les convocatòries d’altres 
institucions abans o al llarg del curs 2016-2017. 

Una vegada les diferents institucions finançadores 
publiquen les condicions de les seues beques, es 
publicarà la distribució i quantia definitiva de les 
mateixes per al curs 2016-2017. Tota la informaciò 
podrà consultar-se en el web www.uv.es/relint 

A efectes orientatius, en aquest quadre resum 
poden consultar-se les beques econòmiques que 
tenen els estudiants Erasmus estudis en l´actual 
curs 2015/2016.

Segons el Reglament de Mobilitat l’estudiant o 
estudianta s’ha de matricular en la Universitat 
de València del nombre de crèdits internacionals 
que determine l’acord d’estudis. Es recomana 
que l’acord d’estudis arreplegue 30 crèdits per 
semestre.

L’estudiant o estudianta ha d’aprovar, almenys, 
el 50% dels crèdits internacionals matriculats si 
l’estada de mobilitat d’estudis porta aparellada 
una ajuda econòmica, excepte causa de força major.

Qui no arribe a aquest percentatge haurà de tornar a 
la Universitat de València les ajudes que haja rebut.

Consulteu a la web http://www.uv.es/relint el 
manual de com fer el contracte d’estudis.
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A continuació s’explica el règim d’ajudes del curs 
2015-2016 a títol orientatiu:

1. Beca de la Unió Europea (a través de l’agencia 
estatal espanyola) que gestiona i paga la 
Universitat.

2. Beca «Erasmus.es» del Ministeri d’Educació.

Aquestes dos beques són incompatibles. Paguen un 
màxim de cinc mesos. A la Universitat de València 
tots els estudiants i estudiantes en tenen alguna 
de les dos. L’import mensual depén del país de 
destinació. En igualtat de condicions, la beca 
«Erasmus.es» és d’un import mensual 100 euros 
superior. En ambdos casos, els estudiants que van 
rebre una beca general per estudis en el curs 2014-
2015 tenen una millora econòmica.

La beca «Erasmus.es» s’ha de demanar al 
Ministeri quan aquest publica la convocatòria. 
De manera genèrica, els requisits són: tindre una 
beca Erasmus (estudis o pràctiques) adjudicada, 
acreditar coneixements de la llengua de docència 
en destino a nivell B2 (hi ha una llista de certificats 

vàlids a efectes del Ministeri) i la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic. 

3. Beca de la Universitat de València: els estudiants 
i estudiantes que tinguen una mobilitat de 
curs complet reben fins un màxim de quatre 
mensualitats d’un import igual a les mensualitat 
bàsiques de la beca de la Unió Europea. Garanteixen 
el finançament de cursos complets.

A més de les ajudes bàsiques hi ha ajudes 
complementàries que convoquen diferents 
organismes per a complementar la beca 
erasmus. Aquestes ajudes estableixen les seues 
quanties i condicions en la convocatòria de la 
corresponent entitat. L’estudiant ha de demanar-les 
expressament dins del termini de sol·licituds que 
estableix la convocatòria (llevat de l´ajuda de la 
Generalitat Valenciana). En els últims cursos s’han 
convocat les següents ajudes complementàries:

 1. Ajudes complementàries de la Generalitat 
Valenciana: s’adjudiquen segons la nota 
mitjana de l’expedient acadèmic i la nota 

mitjana de la titulació. Les quantitats depenen 
del país de destinació. Aproximadament 
un 10% dels nostres estudiants erasmus 
es beneficien d’aquesta ajuda. Es la única 
ajuda complementària que no ha de demanar 
expressament l’estudiant, ja que la sol·licitud 
la gestiona d’ofici el Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació.

 2. Beques “Xec Univex” de l´Ajuntament de 
València per a estudiants empadronats en la 
ciutat de València.

 3. Altres. Consulta la web http://www.uv.es/relint i 
altres webs per buscar altres ajudes.

Per a donar difusió d’aquestes últimes beques 
complementàries, el Servei de Relacions 
Internacionals de la Universitat de València enviarà 
correus electrònics a les adreces dels alumnes i 
publicarà en la seua web totes les convocatòries. 
http://www.uv.es/relint. També pots rebre la 
informació a través dels nostres Facebook i Twitter.

Quadre resum d’ajudes ESTADES ANUALS (CURS COMPLET, 2014 - 2015)

GRUP PAÏSOS

AJUDES UNIÓ EUROPEA
(5 primers mesos)

AJUDES MINISTERI (MECD)
(5 primers mesos)

AJUDES UNIVERSITAT VALÈNCIA
(A partir del 6é mes fins al 9é )

NO 
BECARIS

BECARIS 
MECD 13/14

NO 
BECARIS

BECARIS 
MECD 13/14

Grupo 1 300€/mes 400€/mes 400€/mes 500€/mes 300€/mes     

Grupo 2 250€/mes 350€/mes 350€/mes 450€/mes 250€/mes

Grupo 3 200€/mes 300€/mes 300€/mes 400€/mes 200€/mes

NOTA: Les ajudes de l’Unió Europea i del Ministeri son incompatibles entre si.
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1. Beca Santander Iberoamérica de Grau. Fins 
a quaranta ajudes de 3.000 euros per a 
estudiants i estudiantes que visiten durant 
un semestre universitats llatinoamericanes 
amb el corresponent conveni amb el Banc de 
Santander. Aquesta beca és incompatible amb 
l’ajuda de fons propis de la Universitat de 
València (punt 1).

2. Beques “Xec Univex” de l´Ajuntament de 
València per a estudiants empadronats en la 
ciutat de València.

3. Altres: en la web http://www.uv.es/relint pots 
consultar altres beques i ajuts més específics. 
No publiquem totes les ajudes que existeixen, 
no renuncies a fer la teua pròpia cerca en la 
xarxa.

Els estudiants no han de demanar ni omplir cap 
sol·licitud per a ser beneficiaris de l’ajuda de la 
Universitat de València. Per a la resta de les beques, 
els estudiants hauran de demanar-les d´acord amb 
les condicions que marque cada convocatòria. 

El pagament de les beques (tant les bàsiques com 
les complementàries) no es realitza mensualment. 
Algunes beques es fan en pagament únic 
(Generalitat Valenciana o Ministeri d’Educació) 
mentre que altres es paguen en dos pagaments: el 
primer com un percentatge d’aquestes quantitats 
després de la seua incorporació a la universitat de 
destinació i la resta una vegada l’estudiant torne 
a València i presente en el Servei de Relacions 
Internacionals la documentació final. 

Hi ha més informació sobre les ajudes i el seu 
pagament a la web http://links.uv.es/o7PwgSQ

És important parar atenció al fet que el primer 
pagament es farà a partir de novembre. Una estada 
de mobilitat té tres potes: una acadèmica, una 
administrativa i una financera. Els estudiants i 
estudiantes han de ser conscients de les despeses 
i dels ingressos que tindran i de si rebran els 
ingressos a temps. És una bona idea fer-se 
un esquema temporal dels fluxos d’ingressos i 
despeses.

5.2. Programa Internacional de Mobilitat (PI)
Cal estar atent a les convocatòries per a conèixer les 
ajudes per al curs 2016-2017. 

Pel que fa a la Universitat de València, per al curs 2016-
2017 s’adjudicaran un total de 100 ajuts econòmics, de 
quantia variable segons el país de destinació i la duració 
durada de l’estada, d’acord amb els següents imports:

Destinacions Estades 
semestrals

Estades 
anuals

Àsia i Oceania 5.000 euros 6.500 euros

Rússia 3.500 euros 5.000 euros

Estats Units i 
Canadà

3.500 euros 5.000 euros

Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

Els i les estudiants sol·licitants que no estiguin entre 
els 100 primers adjudicataris, podran gaudir de beca de 
mobilitat sense ajut.

En el curs 2015-2016 hi hagué també les següents 
ajudes:

GRUP PAÏSOS BEQUES

Grup 
1

Austria, Dinamarca, Finlàndia, 
França, Itàlia, Irlanda, Liechtenstein, 

Noruega, Regne Unit, Suècia

400 € / 
mes

Grup 
2

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, 
Eslovènia, Grècia, Holanda, Islàndia, 

Luxemburg, Portugal, República 
Txeca, Turquia

350 € / 
mes

Grup 
3

Antiga República Iugoslava de 
Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, 

Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Malta, Polònia, Romania

300 € / 
mes

Per a donar difusió d´aquestes últimes 
beques, el Servei de Relacions Internacionals 
de la Universitat de València enviarà 
correus electrònics a les adreces dels 
alumnes i publicarà en la seua web totes les 
convocatòries. http://www.uv.es/relint

És important parar atenció al fet que el primer 
pagament es farà a partir d’octubre. Una estada 
de mobilitat té tres potes: una acadèmica, una 
administrativa i una financera. Els estudiants 
han de ser conscients de les despeses i dels 
ingressos que tindran i si els ingressos els 
arribaran a temps. És una bona idea fer-se 
un esquema amb la temporalització dels 
ingressos i depeses.

5.3. Erasmus Pràctiques 

En el curs 2015-2016 els estudiants i 
estudiantes han rebut una beca de la Unió 
Europea d’entre 300 i 400 euros al mes segons 
el país de destinació, amb un màxim de tres 
mesos mensualitats. 

Per al curs 2016-2017, es coneixerà la quantia concreta 
de les ajudes quan es publique la convocatòria.

6. Convocatòria 2016/2017
6.1.- Convocatòria Erasmus Estudis Grau i 
Programa Internacional

La convocatòria del programa Erasmus Estudis i 
del Progama Internacional per a realitzar estades 
en altres institucions al llarg del curs 2016-
2017 estarà oberta des del dia 16 de novembre 
de 2015 fins el 3 de desembre de 2015. Encara 
que comencen i acaben el mateix dia són dos 
convocatòries diferents. Són molt semblants però 
hi ha algunes diferències.

En el dos casos la sol·licitud serà en línia i els 
certificats de coneixements d’idiomes s’hauran 
d’adjuntar telemàticament a la sol·licitud.

6.2.- Com fer la sol·licitud

Les sol·licituds s’hauran de presentar per Internet 
des del Portal Servei Estudiant, identificant-se amb 
l’usuari i contrasenya de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/portalumne).
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Els estudiants i les estudiantes podran demanar fins 
a 5 destinacions per al programa Erasmus Estudis i  
Programa Internacional que podran ordenar segons 
les seues preferències. 

Es recomana consultar la llista de places 
disponibles online abans de fer la sol·licitud, ja que 
noves destinacions poden haver-se afegit (http://
www.uv.es/portalumne). Com les destinacions 
depenen de la titulació, cal seleccionar la titulació 
i a continuació triar el tipus de programa: (Erasmus, 
SICUE o Programa Internacional). Així, l’aplicació 
mostrarà la llista de possibles destinacions. En el 
Programa Internacional, el fet de poder demanar 
una universitat no assegura que s’hi impartisca la 
vostra titulació, consulteu la web d’eixa universitat i 
assegureu-vos-en. 

Consulteu a la web http://www.uv.es/relint el manual 
per a fer la sol·licitud de beques de programes 
d’intercanvi. A més a més, en el moment de fer la 
sol·licitud, podreu enviar les vostres observacions i 
missatges mitjançant l’opció FÒRUM.

Per tal d’acreditar els coneixement lingüístics que 
demane la universitat de destinació heu de tindre 

preparats els fitxers (amb preferència en format pdf) 
dels vostres certificats de coneixements de llengua. 
Només podreu pujar un fitxer per cada llengua. Si 
teniu més d’un certificat de la mateixa llengua cal 
que els escanegeu de manera que formen un únic 
fitxer. Consulteu els requisits lingüístics en la secció 
“8. Requisit Lingüístic”

6.3.- Convocatòria SICUE

Les dates de la convocatòria del programa SICUE 
depenen de CRUE (Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles). Per al curs 2015-2016, la 
convocatòria va estar oberta entre el 20 de febrer i 
el 28 de març de 2015.  Les dates concretes per a 
la convocatòria 2016-2017 es publicaran a la web 
http://www.uv.es/relint.

En aquesta convocatòria només es poden demanar 
fins a tres destinacions.

6.4.- Convocatòria Erasmus Pràctiques

La convocatòria es publicarà previsiblement a 
partir de maig de 2016. S’informarà als estudiants 
i estudiantes per e-mail i es publicarà en la web de 
Relacions Internacionals. Els estudiants interessats 

han de fer la sol·licitud en línia través del 
registre electrònic de la Universitat de València, 
ENTREU. www.uv.es/entreu

6.5.- Convocatòria Erasmus Estudis Màster

Alguns programes de màster tenen firmats 
convenis bilaterals d’intercanvi de manera que 
els estudiants matriculats en aquests màsters 
poden participar en el programa Erasmus 
Estudis a través d’una convocatòria específica 
que s’obri a finals del mes de setembre per a 
realitzar el seu intercanvi el segon semestre 
d’eixe mateix curs. Consulta les possibles 
destinacions a Portal Serveis Estudiants

6.6.- Convocatòria Erasmus Estudis 
Doctorat

L’objecte de la convocatòria és la concessió 
de beques per a estudiants de programes de 
doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, 
de 28 de gener, per a realitzar estades que 
completen l’activitat específica de mobilitat 
del programa de doctorat corresponent. La 
convocatòria sol publicar-se al mes d’abril.

7. Requisits Acadèmics
7.1 Per al programa SICUE (segons la 
convocatòria per al curs 2014-15): 

•	 Estudiants de Grau: tindre superats un mínim de 
42 crèdits a la finalització del curs 2014/2015 
i estar matriculat en 30 crèdits en el curs 
2015/2016.

7.2 Per al programa Erasmus Estudis i 
Programa Internacional de Mobilitat:

•	 Estudiants de Grau: haver superat un mínim de 
42 crèdits a l’acabament del curs 2014/2015

En el moment de la convocatòria, els sol·licitants 
hauran d’estar matriculats en la Universitat de 
València i només es poden demanar estades 
corresponents a la titulació en què es troben 
matriculats en eixe moment.

8. Requisit Lingüístic
8.1 Erasmus Estudis

1  Atés que un dels objectius del programa Erasmus 
és garantir que els estudiants i estudiantes  
tinguen el nivell necessari de competència 
lingüística, per a poder ser beneficiari d’una 
estada de mobilitat en el programa de mobilitat 
Erasmus Estudis en el curs 2016-2017, els 
estudiants i estudiantes han d’acreditar el nivell 
de competència lingüística establerta per la 
universitat de destinació en l’acord bilateral de 
mobilitat que ha signat amb la Universitat de 
València.

2 La informació relativa al nivell lingüístic exigit en 
cada universitat de destinació apareix en l´oferta 
de destinacions per titulacions que es pot con-
sultar en el Portal Serveis Estudiants en el Portal 
Serveis Estudiants www.uv.es/portalumne dins 
de l’opció “Programes d’intercanvi amb altres 
universitats” Consulta programes d’intercanvi

3 Amb caràcter general, cada destinació té 
marcat un idioma i un nivell de competència 
lingüística que l´estudiant ha d´acreditar. No 
obstant això:

a) En les destinacions on apareixen dos o 
més idiomes, l’acreditació del nivell en 
qualsevol d’ells serà vàlid per a complir 
amb el requisit lingüístic d’aquesta 
convocatòria. 

b) En les destinacions d´Itàlia i Portugal, 
quan l´idioma aparega marcat com a 
“Recomanat”, l´acreditació del nivell 
de competència lingüística no serà 
obligatòri per a obtindré l´adjudicació de 
la destinació.

c) En les destinacions on s’especifíca un 
certificat o certificats específics (TOEFL, 
IELTS, ...) l’estudiant haurà de consultar 
el web de la universitat de destinació per 
a informar-se de l’acreditació lingüística 
requerida.
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4 El coneixement lingüístic s’acredita d’acord 
amb allò establert a la Taula d’Equivalències 
d’Acreditació de llengües L2 de la Universitat de 
València, que consta com a Annex II i que també 
es pot consultar sota l’epígraf “Equivalències 
Acreditació Llengües” en www.uv.es/relint 

5 Per a les destinacions que tinguen un nivell 
lingüístic B1, els estudiants i les estudiantes 
que no puguen acreditar-ho d’acord amb la Taula 
d´Equivalències anterior, podran acreditar els 
seus coneixements d’anglès, francés, alemany o 
italià en eixe nivell mitjançant la superació d’una 
prova de nivell general que la Universitat de 
València realitzarà el 19 de desembre de 2015 a 
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

6 Els coneixements establerts en els paràgrafs 
anteriors ho són a efectes del procés de selecció 
d´aquesta convocatòria i sense perjuí que la 
universitat de destinació puga demanar un 
nivell de coneixements lingüístics més elevat, 
certificats emesos per una institució determinada 
o alguna altra forma d’acreditació en el moment 

de la presentació de la documentació, per a 
l’acceptació definitiva o l’inici de l’estada de 
mobilitat. És responsabilitat de l’estudiant 
el compliment d’aquests requisits i la seua 
acreditació davant la universitat de destinació.

7 El requisit lingüístic exigit en la convocatòria 
és independent de les mesures de recolzament 
lingüístic que puga establir la Comissió 
Europea. El Online Linguistic Support (OLS) es 
un instrument estadístic de la Comissió per a 
avaluar la millora lingüística de l’estudiantat. 
Consisteix en un test inicial i un test final 
(ambdos obligatoris) de coneixment d’idioma i 
un curs de caràcter voluntari.

8 És molt convenient visitar la pàgina web de 
les universitats que l’estudiant o estudianta 
vol visitar per tal de revisar els seus requisits 
d’acceptació tant de tipus lingüístic com de 
qualsevol altre (mínim de crèdits superats, 
dates límits de sol·licituds d’allotjament o de 
matrícula, etc.).

8.2. Inscripció en la Prova de Nivell 
Lingüístic
•	 Els estudiants hauran d´acreditar el 

coneixement lingüístic d´acord amb la Taula 
d´Equivalències en els termes establerts 
en el punt 8.1.4. Han de fer-lo constar en la 
sol·licitud Erasmus Estudis i presentar la 
documentació acreditativa en forma de fitxers 
electrònics adjunts a la seua sol·licitud en 
línia fins el 3 de desembre.  A partir del 16 de 
desembre es publicaran en la web http://www.
uv.es/relint els resultats de les acreditacions 
presentades.

En cas de que l’acreditació siga desestimada, 
l’estudiant quedarà automàticament inscrit en la 
prova B1 el dia 19 de desembre.

Per a les destinacions que requereixen un nivell 
B1 d’idiomes, al realitzar la sol·licitud de mobilitat 
Erasmus Estudis a través del portal de l’alumne 
del 16 de novembre al 3 de desembre, l’estudiant 
o estudianta que no puga acreditar el coneixement 
lingüístic segons la Taula d’Equivalències 

d’Acreditació de llengües L2 en relació a les 
universitats demanades en la sol·licitud, s’haurà 
d’inscriure en la prova de nivell general que es 
realitzarà el dia 19 de desembre de 2015.

8.3. Lloc de realització de les proves
•	 Les proves de nivell B1 es realitzaran el dia 

19 de desembre, dissabte, a la Facultat 
de Filologia, Traducció i Ciències de la 
Comunicació. La distribució d’estudiants per 
idioma, hora i aula es publicarà en la pàgina 
web de relacions internacionals (http://www.
uv.es/relint) i també hi haurà anuncis a la 
Facultat el dia de realització de les proves. 
Hi haurà proves en anglés, alemany, italià i 
francés.

8.4. Mesures de suport per a millorar 
el nivell de coneixement d’idiomes a la 
Universitat de València
La preparació lingüística és responsabilitat de 
l’estudiantat. Això, no obstant, la Universitat de 
València facilitarà les següents mesures de suport:

•	 Centre d’Autoaprenentatge de Llengües, 
disponible gratuïtament al Servei de Política 
Lingüística, organitza el programa de Tàndems 
Lingüístics, els grups de conversa de valencià i 
anglés, cursos d’autoaprenentatge informàtic de 
diverses llengües i tallers d’iniciació a diverses 
llengües. Consulta-ho a http://www.uv.es/spl

•	 El Centre d’idiomes de la Universitat de València 
realitza cursos subvencionats per als estudiants 
de la Universitat de València. Consulta-ho a 
http://www.centreidiomes.es 

•	 Els centres poden dur a terme activitats 
puntuals d’impartició d’idiomes amb finalitats 
específiques.

•	 A través del portal web del Taller d’Audiovisuals 
de la Universitat de València es disposa dels 
canals internacionals que poden ser visualitzats 
amb ordinador.

8.5. Programa Internacional de Mobilitat
Per a poder ser beneficiari d’una estada de mobilitat 
en el Programa Internacional en el curs 2016-2017 

els estudiants i estudiantes han d’acreditar 
el nivell de competència lingüística requerit 
per la universitat de destinació mitjançant la 
incorporació de còpies escanejades de certificats 
de coneixements de l’idioma requerit a la seua 
sol·licitud dins del termini de presentació de 
sol·licituds.

En el “Portal Serveis Estudiant” (http://www.
uv.es/portalumne) es pot consultar l’oferta 
de destinacions provisionals i les exigències 
lingüístiques de cada universitat (certificats 
admesos i nivell requerit). Haureu de seleccionar 
“Programes d´intercanvi amb altres universitats” 
i “Consulta de Programes d´intercanvi”.

Per qüestions d’espai, en el Portal Serveis 
Estudiant no apareixen tots els certificats 
acceptats per cada universitat sinó tan sols els 
més comuns (TOEFL, IELTS, DALF, JLPT, etc.). 
Si tens un certificat de coneixements  diferent, 
hauràs de consultar la seua pàgina web per a 
saber si l’accepten.
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Totes les universitats d’EEUU, Canadà (anglòfon), 
Austràlia, Japó, Xina, Rússia i Corea del Sud 
exigeixen coneixements d’anglés que s’han 
d’acreditar, generalment, amb els certificats 
TOEFL i IELTS. En Xina i Japó, es poden acreditar 
també, en el seu cas, coneixements de xinés i 
japonés.

En tots els casos, els certificats que acrediten 
coneixements de llengua estrangera s’han 
d’incorporar a la sol·licitud fins el dia 3 de 
desembre. No obstant això, en el cas que s’acrediten 
coneixements d’anglés a través dels títols TOEFL i 
IETLS, es permetrà la seua  presentació  fins el dia 
30 de desembre de 2015. En aquest supòsit, els i 
les estudiants que en el moment de presentar la 
sol·licitud no tinguen encara el certificat TOEFL 
o IELTS, hauran d’incorporar amb la sol·licitud el 
justificant d’inscripció a les proves TOEFL o IELTS 
que indique que l’estudiant s’examina dins del 
període de presentació de sol·licituds (fins el 3 de 
desembre), sempre que presente la nota abans del 
30 de desembre.

Es pot obtenir més informació sobre el TOEFL i els 
llocs i dates de realització d’exàmens a www.toefl.
org.  Es pot obtenir més informació sobre el IELTS i 
els llocs i dates de realització d’exàmens a http://
www.britishcouncil.org/spain

En el cas de la Universitat de Montréal (Canadà), 
s’exigeix acreditar un nivell B2 de francés, d’acord 
amb l’Annex de la Comissió Assessora de Llengües 
L2 de la Universitat de València.

Per a les universitats llatinoamericanes no cal 
acreditar coneixements lingüístics.

9. Criteris de selecció
En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds 
seran prioritzades d’acord amb els criteris que 
establisca la Comissió de Mobilitat de cada Centre. 
Aquests criteris tindran en compte almenys: nota 
mitjana de l’expedient, estar matriculat en un 
programa d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i haver 
participat en un programa de mentors d’estudiants 
entrants.

En el Programa Internacional les sol·licituds seran 
prioritzades d’acord amb la diferència entre la nota 
mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant  i la 
nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 
acadèmic 2014-2015.

10. Resum de les fases del Programa 
Erasmus Estudis curs 2016-2017:
(Dates previstes en tots els casos)
•	 Sol·licituds: 16 de novembre - 3 de desembre 

de 2015

•	 Sol·licitud prova/acreditació lingüística: 16 de 
novembre - 3 de desembre

•	 Llista d’acreditacions lingüístiques 
acceptades: 16 de desembre

•	 Proves de llengües de nivell B1: 19 desembre

•	 Llista aprovats de les proves: 13 de gener de 
2016

•	 Llista exclosos de la convocatòria: 23 de gener 
de 2016

•	 Preselecció candidats per coordinadors/es: 23 
de gener - 24 de febrer

•	 Publicació de les destinacions provisionals: 4 
de març

•	 Publicació de les destinacions definitives: 21 de 
març

•	 Comunicació universitats destinació: 22 de març 
- 2 d’abril

•	 Acceptació telemàtica de les destinacions: 22 de 
març - 15 de maig

•	 Reunions Informatives estudiants/es 
seleccionats: 11 d’abril - 15 d’abril

11. Enviament de la documentació
11.1. Erasmus Estudis
11.1.1 Acceptació de la beca Erasmus 
Estudis 
Una vegada assignades les destinacions per 
la Universitat de València, els estudiants 
i estudiantes han d’acceptar la beca 
telemàticament a través de www.entreu.uv.es. 

Si l’estudiant no accepta la beca dins del 
termini establert s’entendrà que renuncia a la 
beca  Erasmus Estudis

Una vegada acceptada, els estudiants 
obtindran una document de nomenament en 
pdf i el certificat de la prova o proves d’idioma 
B1 superades en l’examen del dia 19 de 
desembre. 

La Universitat de València farà sessions 
informatives per tal d’explicar els passos que 
ha de fer l’estudiant o estudianta a partir de 
l’adjudicació de la destinació. A continuació es 
detalla un resum de la tramitació.
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11.1.2 Sol·licitud a la universitat 
assignada
L’adjudicació per la Universitat de València 
d’una estada Erasmus Estudis us confereix la 
condició de candidat o candidata. Ara comença 
el procés per a sol·licitar a la universitat 
europea que us accepte com a estudiant 
d’intercanvi.

Els requisit demanats per les universitats són 
molt diversos i en alguns casos el procés pot 
ser molt exigent. La majoria d’universitats 
envien un correu a l’estudiant amb tota la 
informació necessària. Si no reps aquest correu 
hauràs de buscar la informació en la pàgina 
web de la universitat de destinació. Alguns 
documents que us poden demanar són:

•	 Application form (imprés de sol·licitud que 
heu d’obtindre de la seua web)

•	 Contracte d’estudis. Heu de fer-lo a través 
de l’aplicació disponible al Portal Serveis 

Estudiants (http://www.uv.es/portalumne). 
Heu d’arreplegar la signatura (escanejada 
o original) dels dos coordinadors abans 
d’anar-vos-en.

•	 Expedient acadèmic (normalment hi haurà 
prou amb el que podeu obtindre de la 
Secretaria Virtual. Si demanen un expedient 
oficial i original, caldrà que el demaneu en 
Secretaria de la vostra facultat)

•	 Fotos

•	 Carta de nomenament de la Universitat 
de València. Obtindreu aquesta carta a 
través de l’aplicació Entreu en el moment 
d’acceptar la vostra beca de mobilitat.

•	 Targeta sanitària europea

•	 Acreditació del requisit lingüístic: certificats 
de coneixements de la llengua de docència

Cal tindre en compte que:

•	 És responsabilitat de l’estudiant realitzar 

aquesta sol·licitud. La universitat assignada pot de-
negar l’acceptació si no compliu els seus requisits.

•	 Cada dia més, algunes universitats demanen que 
faces una sol·licitud on line. En aquest cas hauràs 
de tindre la documentació preparada en fitxers pdf. 

•	 Més rarament, cal un nomenament previ on line que 
haurà de fer el Servei de Relacions Internacionals, 
en aquest cas cal que et poses en contacte amb la 
nostra oficina.

•	 Totes les universitats tenen un termini dins del qual 
s’ha de fer la sol·licitud. Si arribes tard  et poden 
denegar la plaça com a estudiant d’intercanvi,  O, 
en algun cas, pots perdre el dret a la residència uni-
versitària o determinada preferència de matrícula.

•	 Demana ajuda al teu coordinador o al Servei de 
Relacions Internacionals si ho necessites.

11.1.3  Documentació que cal presentar al 
Servei de Relacions Internacionals

Abans d’anar-te’n has de presentar determinada 
documentació al Servei de Relacions Internacionals. 

No podem fer cap pagament sense aquesta 
documentació. 

Al mes de març o abril acceptares la beca 
per Entreu. Entre abril i maig enviares la 
teua sol·licitud a la universitat de destinació. 
Segurament t’han enviat un correu o una carta 
d’acceptació. Ara has de preparar la documentació 
acadèmica i administrativa per a la Universitat 
de València. Cap al mes de juny de 2016 consulta 
la nostra pàgina web sobre els “documents útils” 
http://links.uv.es/JqaRk80

Revisa bé aquesta pàgina. Assegura’t de tindre 
clar què és un Contracte d’Estudis (Learning 
Agreement), què és un Conveni de Subvenció, què 
és un Certificat d’Incorporació (Arrival certificate) 
i què és un  Certificat d’Estada (Attendance 
certificate).

11.1.4 Visat
Si no eres nacional d’un estat de la Unió Europea 
és possible que necessites un visat d’estudis. La 
Directiva del Consell de la UE 2004/114/CE de 

13 de desembre (DOUE de 23/12/2004) estableix 
determinades facilitats però, en qualsevol cas, has 
de consultar amb l’ambaixada del país que vas a 
visitar per tindre clara la teua situació. Consulta la 
secció 12.1

11.2. Programa Internacional
Una vegada assignades les destinacions per la 
Universitat de València el Servei de Relacions 
Internacionals farà unes sessions informatives el 
dia 12 de febrer de 2016 per tal d’explicar els tràmits 
que ha de fer l’estudiant o estudianta a partir d’eixe 
moment. A continuació es detalla un resum de la 
tramitació.

11.2.1 Acceptació de la beca

Hauràs d’acceptar la beca expressament a través de 
l’entorn de tramitació electrònica http://entreu.uv.es

S’estableixen dos terminis diferents per acceptar la 
beca, depenent de la destinació:

•	 EEUU, Canadà, Àsia, Oceania i Rússia: del 12 al 
29 de febrer de 2016

•	 Llatinoamèrica: del 12 de febrer al 30 d’abril 
de 2016.

Una vegada acceptada la beca, els estudiants 
obtindran un document de nomenament en pdf, 
descarregable a través d’ENTREU.

11.2.2. Sol·licitud a la universitat assignada
Una vegada tingues adjudicada una universitat, 
rebràs una correu electrònic del Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació amb la 
informació de què disposem. Aquesta informació 
sol estar referida a l’any anterior. Cal que visites 
la pàgina web de la universitat assignada i 
actualitzes els documents i la informació. Sovint, 
la pàgina web de la universitat assignada conté 
tots els impresos i la informació necessària.

En el cas de les beques per als Programes 
Internacionals específiques d’alguna Facultat 
serà el propi Centre el responsable de fer aquesta 
gestió.
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La no presentació dels documents dins del termini 
fixat per la universitat de destinació pot suposar la 
no acceptació de l’estudiant, ja que les universitats 
estrangeres tenen terminis estrictes per a rebre la 
documentació i en molts casos s’ha d’enviar amb 
diversos mesos d’anticipació per a tindre temps de 
gestionar el visat.

En el Programa Internacional et poden demanar 
també altres documents:

•	 Carta de motivació. Parla del teu interés pels 
teus estudis i per la universitat assignada.

•	 Cartes de recomanació (et poden demanar una 
o dues). És un escrit de recomanació fet per un 
professor o investigador de la nostra universitat. 
Si no saps a qui demanar-li-la parla amb el 
coordinador o coordinadora de la teua titulació.

•	 Assegurança de viatge que cobrisca assistència 
sanitària i repatriació. 

11.2.3.  Documentació que cal presentar al 
Servei de Relacions Internacionals
Abans d’anar-te’n has de presentar determinada 
documentació al Servei de Relacions Internacionals. 
No podem fer cap pagament sense aquesta 
documentació.

Al mes de març o abril acceptares la beca per Entreu. 
Entre abril i maig enviares la teua sol·licitud a la 
universitat de destinació. Segurament t’han enviat 
un correu o carta d’acceptació. Ara has de preparar 
la documentació acadèmica i administrativa per a 
la Universitat de València. Cap al mes de juny de 
2016 consulta la nostra pàgina web http://www.
uv.es/relint  Programa Internacional Outgoing 
Documents útils curs 2016-2017.

Revisa bé aquesta pàgina. Assegura’t de tindre 
clar què és un Contracte d’Estudis (Learning 
Agreement), què és un Certificat d’Incorporació 
(Arrival certificate) i què és un  Certificat d’Estada 
(Attendance certificate).

12. Visat, vacunes i assegurança 
mèdica
12.1. Visat
Els estudiants que viatgen a països de fora de 
la Unió Europea necessitaran obtenir un visat 
d’estudiant. Cal fer una sol·licitud al consolat o 
ambaixada del país de destinació. Cada país pot 
demanar requisits diferents. Fins i tot, un mateix 
país pot demanar requisits diferents en funció de la 
nacionalitat de l’estudiant. Damunt, la normativa 
d’immigració d’un país concret pot canviar en 
qualsevol moment. Per aquestes raons, des de la 
Universitat, et podrem donar molt poca ajuda, és 
una tasca molt personal.

S’ha de tindre en compte que l’obtenció del visat 
pot costar entre 15 dies i dos mesos segons el 
país i les circumstàncies. Sovint s’ha de gestionar 
a distància amb el consolat de Barcelona, 
l’ambaixada a Madrid o, fins i tot, a Paris (Canadà). 
Per als Estats Units has de passar una entrevista 
personal.

Documents que poden demanar:

•	 Carta d’acceptació de la universitat de 
destinació (imprescindible).

•	 Carta d’adjudicació o nomenament de la 
Universitat de València.

•	 Acreditació de capacitat econòmica. Has 
d’acreditar que tens diners i que no vas a 
treballar. Normalment es fa amb la carta 
de nomenament (acredita l’ajuda de la UV), 
certificat de la UV de les beques que gestionem 
(Santander) i sobretot amb un certificat del 
banc que diga que l’estudiant o estudianta (o 
el seu fiador o fiadora: normalment un familiar) 
disposa de la quantitat mínima que demane el 
país de destinació. En algun cas, n’hi ha prou 
amb una declaració o “pla de finançament” 
elaborat pel propi estudiant o estudianta. 
Aquest requisit s’aplica de manera exigent per 
USA i de manera laxa per Mèxic o Brasil.

•	 Certificat de penals

•	 Vacunes: 

http://www.msssi.gob.es/va/profesionales/
saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

12.2.Assegurança mèdica

11.2.1 En el programa Erasmus
És un requisit del nou programa Erasmus+ que 
l’estudiant tinga una cobertura sanitària suficient 
i que ho acredite documentalment. Algunes 
universitats ho demanen com a document que ha 
d’acompanyar a l’imprés de sol·licitud. Altres ho 
demanen en el moment de registrar l’arribada a la 
universitat.

Els estudiants  i estudiantes que realitzen 
l’estada a països de la Unió Europea han de 
demanar la Targeta Sanitària Europea (TSE) per 
a tindre garantida l’assistència mèdica al país 
de destinació. Més informació a http://www.seg-
social.es/ o a MUFACE http://www.muface.es/

Cas de no tindre dret a la TSE l’estudiant o 
estudianta ha de contractar una assegurança de 
viatge privada que cobrisca tota l’estada.

En cap cas, no s’ha de viatjar sense assistència 
sanitària. També és aconsellable concertar una 
assegurança privada que millore les prestacions de 
la Seguretat Social o de MUFACE.

Poden ser d’interés les recomanacions generals del 
Ministerio de Asuntos Exteriores per a estudiants 
Erasmus al estranger, accessibles mitjançant la 
web http://links.uv.es/jFpd4Az

En la web oficial de la UE trobaràs consells pràctics: 
documents, assistència sanitària, telèfon mòbil, 
etc. http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/
index_es.htm

11.2.2 En el Programa Internacional
Els estudiants que viatgen a països de fora de la 
Unió Europea hauran de contractar una assegurança 
mèdica que els garantisca l’assistència mèdica 
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al país de destinació i la repatriació, així com la 
responsabilitat civil. Amb alguns països, hi ha 
també un conveni específic entre la seguretat social 
espanyola i la del país de destinació, encara que no 
substitueix la necessitat de subscriure l’assegurança 
mèdica és recomanable demanar també el “document 
de desplaçament” en l’oficina de la Seguretat Social.

Visita la nostra pàgina http://www.uv.es/relint 
Programa Internacional Outgoing Documents útils 
curs 2016-2017 i obre l’enllaç que hi ha sobre com 
contractar l’assegurança. Algunes universitats 
exigeixen que contractes la seua assegurança de 
salut o que la cobertura de despeses d’atenció 
sanitària cobrisca un import mínim. 

13. Altres Convocatòries
13.1.Convocatòries de beques especials amb 
la Johannes Gutenberg- Universität Mainz 
(Alemanya)
Beques per a estudiants (segons la darrera 
convocatòria de 5 de maig de 2015)

Tres beques per a fer un curs de llengua alemanya, 
d’una durada de tres setmanes, durant el mes 
d’agost, a la  Freie Universität Berlin. Més informació 
http://links.uv.es/dF09LXW

14. Convocatòries d’altres 
institucions
Són convocatòries que no gestiona la 
Universitat de València. L’estudiant o 
estudianta s’ha de dirigir a l’entitat convocant. 
Hi ha informació a http://www.uv.es/relint i 
també en el Servei d’Informació i Dinamització 
http://www.uv.es/sedi. No publiquem totes les 
ajudes que existeixen, no renuncies a fer la 
teua pròpia cerca en la xarxa.

Trobaràs direccions útils en la nostra web 
secció Altres beques Recursos de informació 
http://links.uv.es/QyYo3Za
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 COORDINADORS DE CENTRE

CENTRES PROPIS

E.T.S d’Enginyeria 

F. Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

F. Ciències Biològiques

TITULACIÓ

Grau Eng.Elec.Telecomunicació
Grau Eng.Telemàtica 
Grau Eng. Informàtica 
Grau Eng. Química 
Grau Eng. Electrònica Industrial
Grau Eng. Multimèdia 

Grau Ciències de l’Activitat Fìsica

Grau Biologia
Grau Biotecnologia
Grau Bioquímica i CC. Biomèdiques
Grau CC. Ambientals 

COORDINADOR/A

Luís Gómez Chova 
Jaume Segura García 
Mª Roser Benavent Garcia
Sonia Loras Giménez 
Joan Vila Francés 
Esther Durà Martínez 

Alfonso José González 

Mercedes Fernández Martínez
Carmen Bañó Aracil
Carmen Bañó Aracil
Marisa Salvador Alcober

E-MAIL

Luis.Gomez-Chova@uv.es 
Jaume.Segura@uv.es 
Xaro.Benavent@uv.es
Sonia.Loras@uv.es
Joan.Vila@uv.es
Esther.Dura@uv.es

Alfonso.Gonzalez@uv.es

Mercedes.Fernandez@uv.es
M.Carmen.Bano@uv.es
M.Carmen.Bano@uv.es
Marisa.Salvador@uv.es

COORDINADORS I COORDINADORES PER TITULACIÓ

CENTRE UBICACIÓ COORDINADOR/A E-MAIL
E.T.S. d’Enginyeria Burjassot Mª Roser Benavent García Jose.D.Martin@uv.es
F. Fisioteràpia Blasco Ibáñez Yasser Alakhdar Mohmara Jose.Maria.Blasco@uv.es
F. Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez Omar Caulí Omar.Cauli@uv.es
F. Magisteri Tarongers José Ramón Insa Agustina Jose.Insa@uv.es
F. CC de l’Activitat Física i l’Esport Blasco Ibáñez Ferrán Calabuig Moreno Ferran.Calabuig@uv.es
F. CC. Biològiques Burjassot Marisa Salvador Alcober Marisa.Salvador@uv.es
F. CC. Matemàtiques Burjassot Luis Marco Montoro Luis.Marco@uv.es
F. CC. Socials Tarongers Albert Moncusí Ferre Elvira.Mari@uv.es
F. Dret Tarongers Mª Ángeles Solanes Corella Angeles.Solanes@uv.es
F. Economia Tarongers Amparo Pons Blasco Amparo.pons@uv.es
F. Farmàcia Burjassot Teresa Mª Garrigues Pelufo Teresa.Garrigues@uv.es
F. Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez Ana Rosa Calero Valera Ana.R.Calero@uv.es
F. Filosofia i CC. Educació Blasco Ibáñez Paula Jardón Giner Paula.Jardon@uv.es 
F. Física Burjassot Fernando Martínez Vidal  German.Valcarcel@uv.es
F. Geografia i Història Blasco Ibáñez Mª Dolores Pitarch Garrido Yolanda.Gil@uv.es
F. Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez Guillermo Sáez Tormo Guillermo.Saez@uv.es
F. Psicologia Blasco Ibáñez Sandra Simó Teufel Salvador.Amigo@uv.es
F. Química Burjassot Maria Luz Cardona Prosper Quimicamovilidad@uv.es

15. Coordinació de mobilitat i intercanvi
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CENTRES PROPIS
F. Ciències Matemàtiques

F. Ciències Socials

F. Dret
(Oficina Erasmus Dret)
Erasmus.dret@uv.es
Fax: 96: 34 96 382 8856

F. Economia
(Oficina Relacions Internacionals Economia)
Int-of.economia@uv.es
Fax: 34 96 382 8542

F. Farmàcia

F. Filologia, Traducció i Comunicació

F. Filosofia i Ciències de l’Educació

F. Física

F. Fisioteràpia

TITULACIÓ
Grau Matemàtiques

Grau Relacions Laborals i RRHH
Grau Treball Social
Grau Sociologia

Grau Ciències Polítiques i de l’Adm. Púb.
Grau Criminologia
Grau Dret

Grau Turisme
Grau Negocis Internac./International Business
Grau Finances i Compatibilitat
Grau Administració i  Direcció d’Empreses

Grau Economia

Grau Nutrició Humana i Dietètica
Grau Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau Farmàcia

Grau Comunicació Audiovisual
Grau Llengües Modernes i les seues Literatures
Grau Estudis  Anglesos 
Grau Filologia Catalana
Grau Filologia Clàssica
Grau Estudis Hispànics
Grau Periodisme
Grau Traducció i Mediació Lingüística

Grau Educació Social
Grau Filosofia
Grau Pedagogia 

Grau Física
Grau Óptica i Optometria

Grau Fisioteràpia

COORDINADOR/A
Rafael López Machi

Fenando.Fita Ortega
Trinidad Gregori Monzó
Benno Herzog

Carlos García Rivero
Antoni Llabrés Fuster
Ester Machancoses / Sergio Villamarín Gómez

Maja Seric
Cristina Villar García / Mª Eugenia Ruíz Molina
Ana Zorio Grima
Ana Zorio Grima / Asunción Hernández Fernández / 
Mª Eugenia Ruíz Molina
Concepción Peñarrubia Carrión 

Jordi Mañés Vinuesa
Jordi Mañés Vinuesa
Teresa Mª Garrigues Pelufo

Aouatef Ketiti 
Ignacio Ramos Gay / Isabel Gutierrez Koester
Sergio Maruenda Bataller / Claudia Alonso Recarte
Rafael Roca Ricart
Ricardo Hernández Pérez
Jaume Peris Blanes / Adela Garcia Valle
Maria Dolores Palau Sampio 
Jose Santaemilia Ruiz

Almudena Navas Saurin 
Pedro Jesús Teruel Ruiz
Carmen Carmona Rodríguez

José Manuel Bordes Villagrasa
Álvaro Pons Moreno

Yasser Alakhdar Mohmara

E-MAIL
Rafael.F.Lopez@uv.es

Fernando.Fita@uv.es
Trinidad.Gregori@uv.es
Benno.Herzog@uv.es

Carlos.Rivero@uv.es
Antoni.Llabres@uv.es
Ester.Garcia@uv.es / Sergio.Villamarín@uv.es

Maja.Seric@uv.es
Cristina.Villar@uv.es / M.Eugenia.Ruiz@uv.es
Ana.Zorio@uv.es 
Ana.Zorio@uv.es / Asuncion.Hernandez@uv.es / 
M.Eugenia.Ruiz@uv.es 
Coordint.eco@uv.es

Jordi.Manes@uv.es
Jordi.Manes@uv.es
Teresa.Garrigues@uv.es

Aouatef.Ketiti@uv.es
Ignacio.Ramos@uv.es / Isabel.Gutierrez@uv.es
Erasfilang2@uv.es / erasfilang3@uv.es
Rafael.Roca@uv.es
Ricardo.Hernandez@uv.es
Jaume.Peris@uv.es / Adela.Garcia@uv.es
Dolors.Palau@uv.es
Jose.Santaemilia@uv.es

Almudena.Navas@uv.es
Pedro.Teruel@uv.es
Carmen.Carmona@uv.es

jose.m.bordes@uv.es
Alvaro.Pons@uv.es

Yasser. Alakhdar@uv.es

CENTRES PROPIS

F. Geografia i Història

F. Infermeria i Podologia

F. Magisteri

F. Medicina i Odontologia
Punt d’informació Medicina i Odontologia
Exteriores.medicina@uv.es
Fax: 34 96 386 4173

F. Psicologia
Punt d’informació Psicologia
interpsi@uv.es
Fax: 34 96 386 4470

TITULACIÓ

Grau Informació i Documentació
Grau Geografia i Medi Ambient
Grau Història
Grau Història de l’Art

Grau Infermeria
Grau Podologia

Grau  Mestre en Ed. Primaria
Grau  Mestre en Ed. Infantil

Grau Medicina i Cirurgia
Grau Odontologia

Grau Logopèdia
Grau Psicologia

COORDINADOR/A

Nicolás Bas Martín
Joan Carles Membrado Tena
Carlos Gómez Bellard
Mª Luisa Vazquez de Agredos

Antonio Martínez Sabater 
Omar Cauli

José Ramón Insa Agustina
Amparo Fosati Parreño

Guillermo Sáez Tormo
Leopoldo Forner Navarro

Laura Dolz Serra
Ladislao Salmerón González/ Laura Gil Pelluch 

E-MAIL

Nicolas.Bas@uv.es
Joan.Membrado@uv.es
Carlos.Gomez-Bellard@uv.es
M.Luisa.Vazquez@uv.es

Antonio.Martinez-Sabater@uv.es
Omar.Cauli@uv.es

Jose.Insa@uv.es
Amparo.Fosati@uv.es

Guillermo.Saez@uv.es
Leopoldo.Forner@uv.es

Laura.Dolz@uv.es 
interpsi@uv.es

F. Química

DOBLES TITULACIONS
E.T.S. Enginyeria

F. Dret
(Oficina Erasmus Dret)
Erasmus.dret@uv.es
Fax: 34 96 382 8856

F. Dret / F. Ciències Socials

F. Dret / F. Economia

F. Farmàcia

CENTRES ASSOCIATS
E.U.  Infermeria

Grau Química

Doble Grau de Telecomunicació (GIT+GIET)

Doble Grau Dret i Criminologia
Doble Grau Dret i Ciencies Politiques i de l’Adm. Pub.

Doble Grau  Sociologia i Ciencies Politiques i de l’Adm. Púb.

Doble Grau ADE i Dret

Doble Grau Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica

Infermeria, - E.C. / Sanitat La Fe

Infermeria, - E.C. / Sanitat Castelló

Carles Giménez Sáiz

Luís Gómez Chova

Esther Machancoses García / Antoni Llabrès Fuster
Esther Machancoses García / Carlos García Rivero

Benno Herzog / Carlos García Rivero

Mª Eugenia Ruíz Molina / Carmen Azcárraga Monzonís

Teresa Mª Garrigues Pelufo / Jordi Mañés Vinuesa

Mª José Alemany Ànchel / María del Mar Alcañíz

Mª Pilar Algillaga Mollón / Pablo Agulló Serralta

quimicamovilidad@uv.es.

Luis.Gomez-Chova@uv.es

Ester.Garcia@uv.es / Antoni.Llabres@uv.es
Ester.Garcia@uv.es / Carlos.Rivero@uv.es.

Benno.Herzog@uv.es / Carlos.Rivero@uv.es

M.Eugenia.Ruiz@uv.es / Carmen.Azcarraga@uv.es.

Teresa.Garrigues@uv.es / Jordi.Manes@uv.es

alemany_marjos@gva.es / garran_mar@gva.es

algilaga_mpi@hotmail.com / agullo_pab@hotmail.com
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Vicerector d’Internacionalització i Cooperació
Guillermo Palao Moreno
Edifici Rectorat
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 Valencia

Telèfon: 96 386 4051
Vicerec.internacional.cooperacio@uv.es
www.uv.es/relint

Delegat del Rector per a Intercanvi i Mobilitat
Alfredo Rosado Muñoz
Telèfon: 96 386 4953
relaciones.internacionales@uv.es

SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ
Palau de Cerveró
Plaça Cisneros, 4
46003 València

Telèfons: 96 386 4802/ 96 386 4953 / 96 386 4731
Relaciones.Internacionales@uv.es
www.uv.es/relint

Oficina de Relacions Internacionals campus de 
Burjassot
Biblioteca de Ciències
Planta Baixa
C/Doctor Moliner 50
46100 Burjassot

Telèfon 96 354 4414
relint.burjasot@uv.es 

 Relacions Internacionals - Universitat de València
 http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia

 https://twitter.com/relint_UV  @relint_UV
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96 386 48 02
96 398 33 91

Vicerectorat d’ Internacionalització i Cooperació

facebook:  www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia 
Twitter: @relint_uv
#erasmusweek

www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia

