


1. Programa Erasmus
a) Erasmus Estudis

- Estudiants de GRAU

- Estudiants de MÀSTER

b) Erasmus Pràctiques

2. Programa Internacional de 
Mobilitat (PI)

3. Programa SICUE

Programes 

de  

Mobilitat



Calendari

Properes

Convocatòries

2014-15
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► Erasmus Estudis Grau: 
11 a 26 novembre 2013

► Programa Internacional (PI): 
11 a 26 novembre 2013

► SICUE: 
Febrer 2014

► Erasmus Pràctiques: 
Maig 2014

► Erasmus Estudis Màster: 
Setembre 2014
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Convocatòria
Erasmus Estudis

2014-2015



Requisits

Estudiants

► Incompatibilitat amb altres estades
de mobilitat, excepte E. Pràctiques

► Crèdits Mínims:

Graus: 42 ECTS

► Estudiants de llicenciatures :

Amb Docència en 

2014-15

Sí poden participar

Sense Docència

en 2014-15

No poden participar



Requisit

Lingüístic
► Nivells mínims convocatòria:

► B1: Anglès – Francès – Alemany

► A2: Italià

► Portuguès exempt

► Universitats que demanen un nivel 
específic de coneixement d´idiomes:

► Nivells superiors: B2, C1, C2

► Certificats específics: TOEFL, IELTS…
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Com acreditar llengües? 

► Acreditació Documental

 Certificats d´Idiomes segons la 
Taula d´Equivalènciés de la UV

 Batxillerat Bilingüe o haver cursat
40 ECTS en llengua estrangera

 Estudiants grups ARA

 Estudiants Filologies, Traducció i 
Mestre en llengua estrangera

► Prova General el 14 desembre en 
la Facultat de Filologia
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Requisit

Lingüístic



Fases 

Erasmus 

Estudis

► Sol·licituds:  11 a 26 novembre

► Sol·licitud prova/acreditació
lingüística:  11 a 26 novembre

► Llista estudiants acreditats:             
10 desembre

► Prova llengües:    14 desembre

► Llista aprovats:    19 desembre 
(Apte/No Apte)

► Llista exclosos:    3 febrer
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► Preselecció candidats per 
Coordinadors:     28 febrer

► Publicació seleccionats amb
destinacions:   7 març

► Comunicació a estudiants:        
4 abril

► Comunicació universitats
destinació: 4 abril

► Reunions Informatives: 
7 a 11 abril
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Fases 

Erasmus 

Estudis
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Com sol·licitar

Erasmus Estudis 

www.uv.es/portalumne
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Enllaç de sol·licitud.

Identificació amb 

usuari i contrasenya 

correu uv
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Seleccionem el tipus 

de programa
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Pantalla de 

dades 

personals 

heretades 

matrícula

Prémer per 

continuar



Seleccionem la titulació

Sol·licitem 

inscripció en 

prova idioma

Indiquem

el motiu 

d’acreditació 
o



Podem inscriure’ns o 

acreditar l’idioma en 

més d’una llengua

Si acreditem l’idioma hem

d’adjuntar el certificat

corresponent en pdf
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Quan adjuntem 

l’arxiu, ix aquesta 

icona de 

confirmació
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• Enlace para consultar todas las 

Universidades  con intercambio

Cerca de la 

universitat 

de destinació 

per nom

Enllaç per a consultar totes 

les destinacions de la titulació
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Ací triem les 

destinacions 

seleccionades 

(màxim 5)

Podem canviar 

l’ordre de 

preferència. 

També es pot 

eliminar i/o 

seleccionar 

altra
Finalitzar per gravar la sol·licitud

Quan premem, 

seleccionem la 

universitat de 

destinació
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Finalitzada la gravació, es genera un pdf informatiu sobre 

l’acreditació lingüística i la prova d’idiomes. 
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Finalitzada la gravació, es genera un pdf amb la informació de la sol·licitud. 

NO s’ha de presentar per escrit en Relacions Internacionals. 

És sols un justificant personal de la inscripció.   



21El justificant en pdf conté vàries notes que és important llegir detingudament



Nou

Programa 

Europeu

Erasmus +

► Erasmus+ s´aprova en gener 2014 i 
entra en vigor en el curs 2014-15

► Convocatòria amb destinacions
provisionals

► Garanteix reconeixement acadèmic i 
exenció de taxes en la destinació

► Ajudes econòmiques encara no 
aprovades
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Ajudes

econòmiques
Programes 

de Mobilitat



Ajudes

Erasmus 

Estudis

2013-2014

► Ajudes Bàsiques per als estudiants:

► Unió Europea: 115 €/mes

► Universitat de València: 75€/mes

► Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 
100€/mes (Previsió)

IMPORTANT: Aquestes ajudes
variaran en el curs 2014-15 i encara 
estan per determinar



► Erasmus Pràctiques

 Unió Europea: 300€/mes

 UV: 100€/mes

 Ministeri: 100€/mes (previsió)

IMPORTANT: Variaran en el curs 2014-15

►Programa Internacional

Altres

Ajudes

2013-2014



Contacte
► www.uv.es/relint

► relaciones.internacionales@uv.es

► www.facebook.com/Relacions.Interna

cionals.Universitat.Valencia

► Twitter: @relint_UV

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

