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REUNIONS INFORMATIVES  
ESTUDIANTS SELECCIONATS ERASMUS ESTUDIS DE GRAU 2019-20 

Volem, en primer lloc, donar l’enhorabona a tots els estudiants i estudiantes de la 
Universitat de València seleccionats per a gaudir d’una estada de mobilitat en el 

programa Erasmus Estudis per al curs 2019/2020.   

Per aclarir els passos que els estudiants han de seguir a partir d'ara, hem convocat 

diverses reunions informatives, d'acord amb el següent calendari (els estudiants 
hauran d'acudir a la reunió corresponent a la seua titulació d'estudis): 

 

1) Campus de Blasco Ibañez  

 Estudiants de les Titulacions de la Facultat de Filologia i de la Facultat de 

Medicina: 27 de març, a les 9h, al Salò d’Actes de la Facultat de Filologia  

 Estudiants de la resta de Titulacions del campus de Blasco Ibañez: 27 de 

març a les 12h, al Salò d’Actes de la Facultat de Filologia 

 
2) Campus dels Tarongers  

 Estudiants de les Titulacions de GIB, Turisme i GFIC de la Facultat 

d’Economia: 28 de març, a les 9h, a l’Aula 101 de l’Aulari Nord del 
Campus de Tarongers 

 Estudiants de de les Titulacions de la Facultat d’Economia (except GIB, GFIC i 

Turisme): 28 de març a les 11h, a l’Aula 101 de l’Aulari Nord Campus de 
Tarongers 

 Estudiants de les Titulacions de la Facultat de Dret: 28 de març, a les 13h, a 

l’Aula 101 de l’Aulari Nord del Campus de Tarongers 

 Estudiants de les Titulacions de les Facultats de Ciències Socials i Magisteri: 

28 de març, a les 15h, a l’Aula 101 de l’Aulari Nord del Campus de 
Tarongers 

 

3) Campus de Burjassot  

 Estudiants de Titulacions del Campus de Burjassot: 29 de març, a les 9h, a la 
Sala “Charles Darwin” del Campus de Burjassot de la Universitat de València  

És molt important que els estudiants assistisquen a les reunions informatives.                                                             
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