


Sudamèrica: 
Destinacions: 76

Nordamèrica: 
Destinacions: 16

Europa: 
Destinacions Erasmus: 400

Oferta de destinacions
internacionals

Austràlia: 
Destinacions: 1

Àsia: 
Destinacions: 14
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Internacional
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Convocatòria
Erasmus Estudis

2021-2022



• Matrícula en titulació de grau 

• 42 crèdits superats en 2019-20

• Requisit lingüístic

• Requisits universitat de 
destinació: consultar web 

Requisits per a ser Erasmus



• Cada universitat europea estableix el 
seu requisit lingüístic

• Consulta’l a www.uv.es/portalumne

Idiomes

Anglés

Francés

Alemany

Italià

Nivells Idiomes

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Requisit Lingüístic Erasmus

http://www.uv.es/portalumne


• L´acreditació de l´idioma és obligatòria

• Destinacions amb idioma “Recomanat”

 Itàlia (consultar web)

 Portugal (consultar web)

• Destinacions amb 2 o més idiomes: 
acreditant 1 idioma és suficient

• No s’accepten certificats d’A1 ni d’A2
• No s’accepten certificats d’espanyol ni 

de valencià

Requisit Lingüístic Erasmus



Acreditació Idioma amb certificat

• Taula d´Equivalències

• Presentació amb la sol·licitud

• Proves B2 al Centre d´Idiomas 26/09:

 Adjuntar comprovant de superació de la prova



Proves d´idiomes B1: “ONLINE”

• Proves test sense part oral

• Centre d´Idiomes UV

• Calendari: 

 Alemany: 18 desembre
 Anglés: 19 desembre
 Italià: 21 desembre
 Francés: 22 desembre



• Inscripció:

 En la sol·licitud Erasmus
 Del 9 al 27 de novembre

• Confirmació Centre Idiomes UV:

 Mail als inscrits amb informació per a 
fer el registre a la prova

 14 a 16 desembre

• Registre de l´estudiant a la prova

• Realització: 18 a 22 desembre

• Resultats: 15 de gener



• Consulta l’oferta de destinacions

 Estades quadrimestrals (5-6 mesos)

 Estades de curs complet (9-10 mesos)

Durada estades Erasmus



Fases Erasmus

Sol·licituds:  9 a 27 de novembre

Preselecció candidats pels Coordinadors: 
fins el 21 febrer

Acceptació telemàtica estudiants (ENTREU):   
25 març a 30 abril

Reunions Informatives per als seleccionats: 
29 al 31 de març



Com sol·licitar
Erasmus Estudis 

www.uv.es/portalumne



Enllaç a sol·licitud Erasmus
Usuari i contrasenya correu UV



Seleccionem la titulació

Sol·licitem inscripció
en prova B1 O adjuntem certificat Podem inscriure’ns o acreditar 

l’idioma en més d’una llengua



16

Màxim: 5 
destinacions

Eliminar o 
modificar les 
destinacions

Finalitzar per gravar la sol·licitud

Selecció de les 
universitats



Finalitzada la gravació, es genera un pdf amb la informació de la sol·licitud. 
NO s’ha de presentar per escrit en Relacions Internacionals. 

També s´envía el justificant al mail de l´estudiant.



Brexit



• Hi haurà oferta d´universitats
britàniques per a fer Erasmus

 Consultar el nostre web de destinacions

• Regne Unit no és Europea a partir 
del dia 1 de gener de 2021

 Visat

 Assegurança mèdica

 Important: Certificats específics d´anglés
addionals als que figuren al nostre web



Erasmus

Ajudes
econòmiques



Sessions Informatives Erasmus Estudis 2014-2015

Beques Erasmus curs 2020-21  

200 euros/mes addicionals per becaris Ministeri curs 2019-20

Grup 1

Països amb
costos de vida 
més alts

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda,
Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noruega, Regne Unit, Suècia

300 €

Grup 2

Països amb
costos de vida 
mitjans

Alemània, Aústria, Bèlgica, Xipre,
França, Grècia, Holanda, Itàlia,
Malta, Portugal 250 €

Grup 3

Països amb
costos de vida 
més baixos

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia,
Lituània, Macedònia, Polònia, 
República Xeca, Romania, Sèrbia, 
Turquia

200 €



• Molt Important: 

 Només es cobra la beca si es viatja

 Si es viatja, es cobra en qualsevol tipus 
de docència: virtual, presencial o mixta                      



• Beques Universitat de València 

 Quantia addicional a determinar

 Tots els Erasmus tenen la beca

• Beques Generalitat Valenciana  

 Quantia addicional de 150 a 300 €/mes

 10% dels Erasmus tindran esta beca

• Beques per necessitats especials

• www.becas-santander.com/es

http://www.becas-santander.com/es


► Visita la web de la universitat que 
vulgues demanar per a comprovar:

 Oferta acadèmica

 Requisits lingüístics

 Calencari i durada de les estades

 Allotjament, beques…

► Prepara amb temps la sol·licitud i 
no la deixes per a l´últim dia

Consells per als futurs Erasmus



 Parlar millor altres idiomes

 Conéixer altra cultura

 Enriquir la teua formació

 Trobar feina més fàcilment

 Gaudir una experiència única

Raons per a ser Erasmus



www.uv.es/relint

relaciones.internacionales@uv.es

http://www.uv.es/relint
mailto:relaciones.internacionales@uv.es
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