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INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS ESTUDIS 

DE GRAU 2014-2015 

La Unió Europea va iniciar fa més de 25 anys el Programa Erasmus Estudis, que permet 

realitzar un intercanvi d’estudis de grau o de màster en un altra universitat dels països de 

l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

Els estudis han d’estar autoritzats i supervisats per la Universitat de València. Cada centre que 

participa en programes d'intercanvi compta amb diferents coordinadors de titulació, que són qui 

promouen i impulsen la mobilitat i també són les persones a les quals es pot acudir per 
resoldre dubtes sobre qüestions acadèmiques. En cas d’absència del coordinador de titulació hi 

ha un coordinador de mobilitat del centre que assumeix les seues funcions.  

REQUISITS: 

 Ser ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d'un permís de 

residència vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. 

 Estar matriculat en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment 

de realitzar la sol.licitud com durant el període de realització de la mobilitat.  

 En el cas d'estudiants i estudiantes de les antigues llicenciatures, només podran ser 
beneficiaris si els seus plans d'estudis tenen docència en el curs 2014/2015. A aquests 

efectes, només podran participar en la convocatòria si estan matriculats en alguna de les 

següents titulacions: 

 Programa de Doble Titulació Llicenciatures ADE-Dret 

 Programa de Doble Titulació Llicenciatures Dret-ADE 

 Programa de Doble Titulació Llicenciatures CCPPAA-Sociologia 

 Programa de Doble Titulació Llicenciatures Sociologia-CCPPAA 

 Programa de Doble Titulació Llicenciatures Dret-Criminologia 

 Programa de Doble Titulació Llicenciatures Dret-CCPPAA 

 Tenir superats en el corresponent pla d'estudis 42 crèdits en el cas de grau o 60 crèdits en 

el cas de les llicenciatures en finalitzar el curs 2012/2013 

 Existència d'un conveni bilateral Erasmus per a la teva titulació amb la universitat europea. 

 No haver gaudit prèviament d´una beca Erasmus estudis, encara que fóra en altres estudis 
o en una altra universitat. No ser beneficiari en el curs 2014-2015 de cap altre programa 

de mobilitat (SICUE o Programes Internacionals), excepte el programa Erasmus Pràctiques. 

 A més dels requisits generals, els sol.licitants hauran de complir els requisits específics per a 

cada plaça tant en el moment de realitzar la sol.licitud com durant el curs 2014-2015 

d'acord amb les condicions de les destinacions. 

 Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. (Veure més 
informació en el full: Requisit Lingüístic per als Programes de Mobilitat).   
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SOL.LICITUDS: 

Les sol.licituds s'han de presentar per Internet des del Portal Serveis Estudiant (abans 
portalumne), identificant-se amb l'usuari i contrasenya de la Universitat de València 

(http://www.uv.es/portalumne→Programes d'intercanvi amb altres universitats→Sol·licitud 

programes d'intercanvi). Es podran demanar fins a 5 destinacions. Hi ha una Guia Informativa 
sobre com fer la sol·licitud  http://www.uv.es/relint→Erasmus Estudis→Convocatòries. Termini 

de sol·licituds: del 11 al 26 de novembre. 

DESTINACIONS I DURADA: 

Els estudiants podran sol.licitar l'estada en una universitat d'entre les oferides per la Universitat 

de València. Abans de demanar una destinació cal comprovar en la pàgina web de la universitat 
de destinació que es reuneixen els requisits per a ser acceptats o acceptades per eixa 

universitat. 

Atés que el nou programa de mobilitat europea Erasmus+ es troba en fase de tramitació i 
aprovació i que els acord bilaterals d'intercanvi d'estudiants que s'han de signar amb 

institucions europees d'educació superior es troben en fase de negociació, l'oferta de places de 

mobilitat té caràcter provisional i la seua adjudicació queda condicionada a l'efectiva signatura 

de l'acord bilateral d'intercanvi d'estudiants amb la institució europea d'educació superior. 

La durada de l'estada dependrà del nombre de mesos de la plaça d'intercanvi: un semestre o un 

curs complet. Es pot consultar la llista de places disponibles per al curs 2014-2015 a través de 
la "Consulta programes d'intercanvi" que es pot trobar en el portal de l’alumne de la Universitat 

de València www.uv.es/portalumne. 

Si l'estada Erasmus Estudis és d'un semestre, excepcionalment, es podrà ampliar el període 

d'estada d'un estudiant, sempre que es complisquen els requisits exigits en la convocatòria.  

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 acadèmic i nombre de crèdits aprovats a l'acabament del curs 

2012-2013; estar matriculat en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA); haver 

participat en un programa de mentors d'estudiants entrants; acreditar idiomes amb un nivell 
superior al nivell mínim requerit. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de destinacions Erasmus estudis, sense 
contemplar la concessió d’ajudes econòmiques. La posterior concessió d'ajudes econòmiques 

queda supeditada a allò que indiquen les normes de finançament del programa Erasmus+. 

Tots els estudiants i les estudiantes que perceben l'ajuda Erasmus indicada en el punt anterior, 
podran disposar, a més, d'ajudes complementàries d'altres organismes, d'acord amb les 

normes, convocatòries, quanties i terminis de pagament que establisquen per al curs 

2014/2015.  

Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, l'allotjament, la manutenció, l'assegurança 
mèdica i el pagament de taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de 

destinació. 

http://www.uv.es/portalumne
http://www.uv.es/relint
http://www.uv.es/portalumne
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La concessió d'una estada de mobilitat a través d'aquesta convocatòria Erasmus Estudis 

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.  

Per a més informació sobre la convocatòria ERASMUS  ESTUDIS pel curs 2014-2015 acudiu a 

la pàgina Web del Servei de Relacions Internacionals (www.uv.es/relint) o consulteu les FAQs 

que es poden trobar en aqueixa Web a www.uv.es/relint→Programa Erasmus 
Estudis→FAQs→Estudiants UV 

 

Recorda: Si gaudeixes d’una beca Erasmus estudis i durant la teua estada t’adones que: 

 Vols reforçar la teva formació acadèmica, i posar en pràctica els 

coneixements teòrics 

 Vols aprofundir en la realitat social, cultural i laborals del país 

 Vols valorar les possibilitats de treball que t'ofereix Europa 

Informa’t sobre el programa Erasmus Pràctiques a 

www.uv.es/relint→Programa Erasmus Pràctiques 

http://www.uv.es/relint

