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PROGRAMA ERASMUS ESTUDIS DE GRAU 2018-2019 
La Unió Europea va iniciar fa més de 25 anys el Programa Erasmus Estudis, que 
permet realitzar una estada en una altra universitat d'un país participant en el 
programa Erasmus+ (28 estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, 
Noruega, Turquia i República de Macedònia). 

La Universitat de València convoca cada curs l’oferta de destinacions que es poden 
sol· licitar. Tota la informació sobre la convocatòria es pot trobar al web 
www.uv.es/relint    

Les mobilitats Erasmus Estudis permeten estudiar durant un curs o un semestre a 
una altra universitat europea. S'emmarquen en el Programa Erasmus+ (2014-
2020).  A continuació hi ha la informació més rellevant relacionada amb la nostra 
convocatòria: 

REQUISITS 

• Ser nacional 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). També podran participar els nacionals de altres països 
si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya 
durant el període de realització de la mobilitat.  

• 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.  

• Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del 
curs acadèmic 2016/2017. 

• No ser beneficiari en el curs 2018/2019 d'un altre programa de mobilitat de la 
Universitat de València (SICUE o Programa Internacional), excepte el programa 
Erasmus pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en 
un període temporal diferent.  

• A banda dels requisits generals, els sol•licitants hauran de complir els requisits 
específics de les destinacions que sol•liciten, tant en el moment de realitzar la 
sol•licitud, com durant el curs 2018/2019. 

• 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) 

• Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d´una vegada sempre 
que no superen, en el seu conjunt, els 12 mesos en grau. En els graus de 
Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos. 

SOL.LICITUDS 

El procés de sol· licitud és molt fàcil. Només cal omplir el formulari telemàtic 
"Sol·licitud de programes d'intercanvi" que es pot trobar en el Portal Servei 
Estudiants de la Universitat de València https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/. És 
molt important que els estudiants i les estudiantes consulten prèviament en el mateix 
web l´oferta de places de la seua titulació i el requisit lingüístic que demana cada 
universitat. 
Es poden demanar fins a 5 destinacions.  
Termini de sol·licituds: del 13 al 30 de novembre de 2017. 
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DURADA 

La durada de les destinacions es pot consultar en l´oferta de destinacions per 
titulació del Portal Serveis Estudiants https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/	 Hi ha 
ofertades estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet.  

CRITERIS DE SELECCIÓ 

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris 
que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en la 
convocatòria i en la pàgina web www.uv.es/relint	. Aquests criteris sempre tindran en 
compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic en acabant el curs 2016/2017, la 
matriculació en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i la participació en el 
programa de mentors d'estudiants entrants.  

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS 

Després de realitzar el procés de selecció, el 28 de febrer de 2018 es publicarà la 
llista d'estudiants i estudiantes amb destinació adjudicada en el web www.uv.es/relint 
. A finals de març, se'ls convocarà a una reunió informativa per a explicar-los els 
tràmits que han de fer per a dur a terme la mobilitat.  

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de destinacions, per la qual cosa se 
separa de la concessió d’ajudes econòmiques. La posterior concessió d'ajudes 
econòmiques queda supeditada a allò que indiquen les normes de distribució 
d´ajudes de la Unió Europea, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat 
de València 
 
No obstant això, es preveu que les ajudes econòmiques siguen molt semblants a les 
de l'actual curs 2017/2018 (Veure més informació en el full: Resum d´ajudes 
econòmiques de mobilitat Erasmus Estudis 2017/2018). 
 
Tota la informació sobre les ajudes del curs 2018/2019 es publicarà quan es 
conega definitivament en el web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => 
Outgoing => Beques i Dotació Econòmica	
 
Seran a càrrec de l´estudiant les despeses de viatge, l'allotjament i manutenció i 
s'haurà de matricular a la Universitat de València i pagar les taxes corresponents a 
crèdits internacional. En la universitat de destinació s'ha de matricular però no paga 
taxes acadèmiques. 
 
Recorda: NO OBLIDES FER LA TEUA SOL·LICITUD ERASMUS ESTUDIS  
 

• Milloraràs la teua formació acadèmica 
• Coneixeràs una realitat social, cultural i social distinta  
• Obtindràs millors competències professionals per a 

aconseguir un treball en el futur tant a Espanya com a l'estranger. 
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