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SESSIONS INFORMATIVES ESTUDIANTS ERASMUS ESTUDIS 2014-2015 
 
 
Es convoca als estudiants que varen realitzar la seua sol·licitud Erasmus estudis per al 
curs 2014-2015 a una sessió informativa en la que es donarà a conèixer les últimes 
novetats sorgides al voltant del nou programa Erasmus+, així com el calendari de 
tramitació de les estades Erasmus estudis per al curs 2014-2015. Els estudiants també 
seran informats de les ajudes econòmiques i els tràmits que has de dur a terme. 
 
Aquestes sessions es realitzaran abans de la fase de preselecció de les destinacions dels 
estudiants, que s´iniciarà a partir del mes de març (del dia 3 al 26). 
 
És important que els estudiants assistisquen a la sessió que els corresponga, segons el 
següent calendari:   
 
 Estudiants de les titulacions del Campus de Burjassot: 25 de febrer, a les 12:00h, a la 

Sala “Charles Darwin” del Campus de Burjassot de la Universitat de València. 
 

 Estudiants de les titulacions de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació: 26 de 
febrer,  a les 9:00h, a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia. 

 
 Estudiants de les titulacions del Campus de Blasco Ibáñez, (excepte els de la Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació): 26 de febrer,  a les 11:00h, a l’Aula Magna de la 
Facultat de Medicina i Odontologia. 
 

 Estudiants de les titulacions de la Facultat d´Economia: 26 de febrer,  a les 13:00h, a 
l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia. 

 
 Estudiants   de   les   titulacions   del   Campus   de   Tarongers  (excepte els 

d´Economia):   
 26  de febrer,  a  les  15:00h,  a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia. 
 
En cas que no pugues assistir a la sessió que et corresponga, pots acudir a una altra 
sessió.  
 
Més informació en www.uv.es/relint  
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