
 
 

ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

 
 
 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 

 

 

Criteris 

 

Valoració (puntuació màxima de  
 cada criteri) 

 

Comentaris (detalls sobre la valoració  
 donada, si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a 
finals curs 2019-2020 

b) Participació en el programa de 
mentors Incoming 

c) Crèdits superats a finals curs 
2019-2020 

10 punts 

 

1 punt 

 

3 punts  (ECTS aprovats -42) / 50 

B2 = 0.5 punts 

d) Idiomes acreditats 2 punts C1 = 1 punt 

C2 = 2 punts 

Valoració Màxima total 16 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

 

 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES 

 
 

Criteris 

 
 

Valoració (puntuació màxima de cada  
 criteri) 

 
 

Comentaris (detalls sobre la valoració  
 donada, si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a finals curs 
2019-2020 10 punts 
b) Participació en el programa de mentors 
Incoming. 0.4 punts 
c) Nombre de crèdits aprovats fins a finals 60-119 crèdits = 0.6 punts 
del curs 2019-2020 1.2 punts 120 o més crèdits = 1.2 punts 

d)Idiomes acreditats superiors al  requisit B2 = 0.2 
lingüístic mínim fins a 3 punts C1 = 0.4 

C2 = 0.6 (veure Nota 1) 

Nota 1: es sumaran els punts de diferents Idiomes si es tenen nivells superiors al requerit per les universitats (açò 
és, universitats en conjunt i agafant com nivell requerit el que s’exigisca en la majoria: C1 o superior per a angles, 
B2 o superior per a alemany, francés, italià i portugués. 

 

Valoració màxima total 14.6 punts 
 



 
 
 
 
ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT 

 

Criteris Valoració (Puntuació màxima de 
cada criteri) 

Comentaris (Detall sobre la 
valoració, si escau 

a) Nota mitjana de l’expedient a 
finals curs 2019-2020 

10 punts 
 

b) Participació en el programa de 
mentors incoming. 

1 punt 
 

c) Idiomes estrangers acreditats 0.5 punts C1=0.25 punts 
C2=0.50 punts 

Valoració Màxima Total 11.50 punts  

 
 

 



 
 
 
 

ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES 

 

Criteris 

 

 

Valoració  
(Puntuació màxima de cada criteri) 

 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració  
 dada, si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a finals 
curs 2019-2020 

b) Participació en el programa de 
mentors incoming. 

10 punts 

 

1 punt 

Si de l aplicació del criteris dels paràgrafs 

c)  Nombre de crèdits aprovats a  
 finals curs 2019-2020 

a) i b) dos o més estudiants obtenen 
idèntica puntuació, el desempat els 
resoldrà a favor de qui acredite major 
nombre de crèdits aprovats 

 

Si de l aplicació del criteris dels paràgrafs 

a), b) i c) dos o més estudiants obtenen 

d) Idiomes estrangers acreditats 
idèntica puntuació, el desempat els 
resoldrà a favor de qui acredite major 
nivell d'idioma 

0,5 punts per nivell B2 o  
 superior 

 

Valoració Màxima Total 11 punts 

 
 

4 
 



 
 
 
 

ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS 

 

 

 

Criteris 

 

 

 

Valoració 

(Puntuació màxima de cada 
criteri) 

 

 

 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració donada, 
si  escau) 

a)  Nota mitjana de l’expedient a finals curs 
2019-2020 

b) Participació en el programa de mentors 
incoming. 

10 punts 

1 punt 

B1= 0,5 punts 

c) Idiomes estrangers acreditats (alemany, 
anglès, francès o italià) 

Fins a 2 punts en total 
B2= 1 punt  

C1=1,5 punts 

C2=2 punts 

Valoració Màxima Total 13 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

FACULTAT DE DRET 

 

Criteris 

a) Nota mitjana de l’expedient curs 
2019-2020 

b) Matrícula en un programa d’Alt 
Rendiment Acadèmic (ARA) 
c) Participació en el programa de 
mentors incoming 

d) Assistència als cursos de termi- 

nologia en llengües estrangeres en el 
curs de la sol·licitud 

e) Nombre de crèdits aprovats 
a finals al curs 2019-2020 

 

f) Idiomes estrangers acreditats 

 

 

Valoració màxima total 

 

Valoració (puntuació màxima de cada criteri) 

10 punts 

0.25 punts 

0.25 punts 

 

0.25 punts 

Si de l’aplicació del criteri dels paràgrafs a), b), c) i 
d) dos o més estudiants obtenen idèntica puntuació, 
el desempat es resoldrà a favor de qui acredite 

major nombre de crèdits aprovats 

Si de l’aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b), c), 
d) i e) dos o més estudiants obtenen idèntica 
puntuació, el desempat es resoldrà a favor de qui 
acredite major nivell d’idioma 

10.75 

 

Comentaris (detalls sobre la  
 valoració donada, si escau) 

 
 
 
 
 
 

6 
 



 
 
 
 

ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

FACULTAT D’ECONOMIA 

 

Criteris 

a) Nota mitjana de l’expedient curs 
2019-2020 

b) Matrícula en programa d’Alt Rendiment 
Acadèmic (ARA) 
c) Participació en el programa de mentors 
Incoming. 
d) Participació en el programa de mentors 
de primer 
 

e) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 
2019-2020 
 

f) Idiomes acreditats 
 

Valoració màxima total 

Valoració (puntuació màxima de cada criteri)  

 Fins a 10 punts 

0.1 punts 

0.5 punts 

0.1 punts 

Si de l’aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b), c) i 
d)   dos   o   més   estudiants/es   obtenen   idèntica 
puntuació, el desempat es resoldrà a favor de qui 
acredite major nombre de crèdits aprovats 
Si de l’aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b), c), 
d) i e) dos o més estudiants/es obtenen idèntica 
puntuació, el desempat es resoldrà a favor de qui 
acredite major nivell d’idioma 

10.70 

 

Comentaris (detalls sobre la  
 valoració donada, si escau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 punts per cada nivell B2 o  
 superior 

Nota: els estudiants i estudiantes que hagen participat anteriorment en el programes Erasmus Estudis i Programa Internacional de la UV 
únicament podran optar a una destinació en el cas que queden destinacions disponibles, una vegada que tots els sol·licitants que mai han 
obtingut destinació amb anterioritat en cap d’aquests programes ja tinguen adjudicada una destinació. 

Criteris aprovats per la Comissió de Mobilitat de la Facultat d’Economia 24/09/19 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

 

 

 

FACULTAT DE FARMACIA 

 
 

CRITERIS 

 
 

Valoració (puntuació màxima de cada  
 criteri) 

 
 

Comentaris (detalls sobre la valoració  
 donada, si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a finals curs 
2019-2020 

b) Matrícula en programa d’Alt Rendiment 
Acadèmica (ARA) 

10 punts 

 

1.0 punt 

c) Participació en el programa de mentors 
Incoming 

d) Nombre de crèdits aprovats a finals curs 
2019-2020 

e) Acreditació d’idiomes addicionals al 
requerit en la primera destinació 
 
f) Participació en programes de mentor de 
primer any 

 

1.5 punts 

 

1.5 punts 

 

2.5 punts 

 

1.0 punt 

1 punt per un curs 
1.5 per dos cursos 

(Crèdits aprovats / Crèdits totals de la  
 titulació) *1.5 

 
0.2 per B1 

 
0.5 per B2 

1 punt per C1 1,2 per C2 
 
0.5 punts per un curs 
1 punt per dos cursos 

Valoració màxima total 17.5 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

 

FACULTAT DE  FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ  

 

 

Criteris 

 

 

Valoració  
(Puntuació màxima de cada criteri) 

 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració  
 donada si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a  

finals curs 2019-2020 

b) Participació en el programa de 
mentors  Entreiguals 

c) Idiomes estrangers acreditats 
superiors al requisit lingüístic 

obligatori (alemany, anglès, francès o 
italià) 

   ------------------------------   

Fins a 10 punts 

1 punt 
 

B2=0,5 punts 

Fins a 6 punts  C1=1 punt 
C2=1,5 punts 

 

Valoració Màxima Total 17 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

 

 

 

FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 

 

Criteris 
Valoració 

(Puntuació màxima de cada 
criteri) 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració 
donada si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a 
finals curs 2019-2020 

10 punts  

b) Participació en el programa de 
mentors Entreiguals 

1 punt  

c) Tindre una certificació d’idioma 
superior al exigit per la universitat 
de destinació  

Fins a 3 punt B2: 1 punt 
C1: 2 punts 
C2: 3 punts 

d) Participar per primera vegada en 
el programa de mobilitat en aquest 
grau  

2 punts  

e) Tindre una certificació d’idioma 
B2 o superior no exigit per la 
universitat de destinació 

Fins a 1 punt  

Valoració Màxima Total 17 punts  

Criteris aprovats per la Comissió de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i CC de l’Educació en sessió de l’1 d’Octubre de 2020 
 
 

  



 
 
 
 

ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

FACULTAT DE FÍSICA: GRAU EN FÍSICA  

Criteris 
Valoració 

(Puntuació màxima  
 de cada criteri) 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració dada, si  
 escau) 

a)  Nota mitjana de l’expedient a finals 
curs 2019-2020 

b) Participació en el programa de mentors 
o mentors incoming. 

10 punts 

 

0,5 punts 

 

c) Percentatge de convocatòries 

 

1 punt 
Assignatures superades  

/convocatòries utilitzades 

d) Idiomes estrangers acreditats  
superiors al requisit lingüístic obligatori 
 

e)  Nombre de crèdits aprovats a finals 
curs 2019-2020 

Anglès B2 o superior: 0.25 punts 

1 punt  Idioma oficial de la universitat receptora 

B2: 0.25 punts; C1:0.5 punts; C2: 0.75 

 

1 punt  91-120 crèdits = 0,5 punts 

més de 120 crèdits = 1 punt 

Valoració Màxima Total 13,50 punts 

Els estudiants i estudiantes sol·licitants que hagen renunciat a la beca Erasmus Estudis en la 
convocatòria anterior fora de termini per motius no justificats tindran un penalització en la seua 
valoració del 10% 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2021-2022 

 

 

FACULTAT DE FÍSICA: GRAU D’ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

Criteris 

a) Nota mitjana de l’expedient curs 
2019-2020 

b) Participació en el programa de 
mentors o mentors Incoming. 
 

c) Idiomes estrangers acreditats su- 

periors al requisit lingüístic obligatori 
 

d) Nombre de crèdits aprovats a la 
finalització del curs 2019-2020 

 

 

 

Valoració màxima total 

 

Valoració (puntuació màxima de cada  
 criteri) 

10 punts 

0.5 punts 

 

 

Fins a 2 punts en total 
 

 

Si de l’aplicació del criteri dels 
paràgraf a), b) i c) dos o més 
estudiants/es obtenen idèntica 
puntuació, el desempat es resoldrà a 
favor de qui acredite major nombre 
de crèdits aprovats 

12.5 

 

Comentaris (detalls sobre la valoració  
 donada, si escau) 

 

 

 

 

-Anglès, B1: 0,25 punts; B2: 0,50 
punts; C1 o superior: 1 punt. 
-Idioma oficial de la universitat 
receptora:B1: 0,25; B2: 0,50 punts; 
C1 o superior: 1 punt. 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

 

 

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA 

Criteris Valoració  
(Puntuació màxima de cada criteri) 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració  
 donada, si escau) 

a) Nota mitjana de l’expedient a finals 
curs 2019-2020 

b) Matrícula en programa d'Alt 
Rendiment Acadèmic (ARA) 

 

c) Participació en el programa de 
mentors incoming. 

10 punts 

 

0,5 punts 

 

1 punt  0,5 punts per un curs 

Valoració Màxima Total 11,5 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

 

 
 
 

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Comentaris 

Criteris Valoració (Detall sobre la 

(Puntuació màxima de cada criteri) valoració donada, 
si escau) 

a)  Nota mitjana de l’expedient 
a finals curs 2019-2020 

 

b) Participació en el programa de 
mentors incoming. 

10 punts 

Si de l’aplicació del criteri del paràgraf a) dos o  
 més estudiants obtenen idèntica puntuació, el  
desempat es resoldrà a favor de qui haja participat 

en el programa mentors incoming 

Si de l’aplicació dels criteris del paràgraf a) i b) dos 

c)  Idiomes estrangers acreditats 
o més estudiants obtenen idèntica puntuació, el  

 desempat els resoldrà a favor de qui acredite  
major nivell d’idioma de la universitat de destinació 

Valoració Màxima Total 10 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

FACULTAT D´INFERMERIA I PODOLOGIA: GRAU EN INFERMERIA. GRAU EN PODOLOGIA  

 

Criteris 
 

a)  Nota mitjana de l’expedient a finals 
curs 2019-2020 

 
Valoració 

(Puntuació màxima de 
cada criteri) 

10 punts 

 

Comentaris  
(Detall sobre la valoració donada, si escau) 

b)   Participació en el programa de 
mentors incoming. 
c)  Nota mitjana de l’expedient curs a  
finals curs 18/19 igual o superior a 8 

1 punt 

1 punt 

 
d) Nombre de crèdits aprovats a finals 
curs 2019-2020 

 

5 punts 

 
De 100 a 119 crèdits = 2,5 punts  
 De 120 a 159 crèdits = 3,5 punts  
160 o més crèdits = 5 punts 

e) Idiomes estrangers acreditats 

superiors al requisit lingüístic  
obligatori (alemany, anglès, francès, 
italià o portuguès) 
f) Haver realitzat pràctiques  
extracurriculars mitjançant ADEIT 

5 punts  Veure taula de baix 

 

2 punts 

Valoració Màxima Total 24 punts 
 
 B1 B2 C1 C2 

Anglès  3 punts 4 punts 5 punts 
Italià 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts 

Francès  3 punts 4 punts 5 punts 
Alemany  3 punts 4 punts 5 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

FACULTAT DE MAGISTERI 

Criteris Valoració  
(Puntuació màxima de cada criteri) 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració  
 donada, si escau) 

a)  Nota mitjana de l’expedient 
a finals curs 2019-2020 

10 punts 

Si de l’aplicació del criteri del paràgraf a), dos o 

b) Matrícula en programa d'Alt 
Rendiment Acadèmic (ARA) 

 

 

c) Participació en el programa 
de mentors incoming. 

més estudiants obtenen idèntica puntuació, el  
 desempat els resoldrà a favor de qui estiga 

matriculat en un grup ARA 

 
 

1 punt 
 
 

Valoració Màxima Total 11 punts 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 
CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2020-2021 

 

 

 

FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA 

Criteris 

 

a) Nota mitjana de l’expedient 
a finals curs 2019-2020 

Valoració 

(Puntuació màxima de cada criteri) 

10 punts 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració,  
 si escau) 

Expedient acadèmic complet 

en finalitzar el curs indicat 

 

b) Matrícula en programa d'Alt 
Rendiment Acadèmic (ARA) 

 

c) Participació en el programa de 
mentors incoming. 

 

0,3 punts  0,1 punts per cada curs 

 

0.25 punts 

0,1 punts per cada idioma amb 

d) Idiomes estrangers acreditats 
0,20 punts  nivell B2 o superior 

 

Valoració Màxima Total 10,75 punts Veure criteris de desempat 

 

 
Criteris de desempat:  
1.- Major nivell d’idioma 2.- Major puntuació a l’apartat d’idiomes 
3.- Major nota d’expediant a la fi del curs 2019-2020 4.- Major nombre de crèdits superats en expedient acadèmic 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

 

 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 

 

Criteris 

 

Valoració  
(Puntuació màxima de cada criteri) 

 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració dada, si  
 escau) 

a)  Nota mitjana de l’expedient 
a finals curs 2019-2020 

b)  Matrícula en programa d'Alt 
Rendiment Acadèmic (ARA) 

c) Participació en el programa 
de mentors incoming. 

Fins a 10 punts 

 

1 punt                                  (1) (2) 

1 punt                                   (1) (3) 

d) Idiomes  estrangers 
acreditats 

(alemany, anglès, francès, italià i 
portuguès) 

 

4 punts 

B1=0.5 punts 
B2=1 punt 
C1=1,5 punts 
C2=2 punts 

Valoració Màxima Total (4) 16 punts 

 
 
(1) En qualsevol dels curos anteriors, inclòs l’actual. 
(2) Només s’aplica al grau  
(3) En el grau de Logopèdia es puntua també el programa Mentors general. 
(4) Per a l’estudiantat amb discapacitat reconeguda s’estudiarà la conveniència de reservar destinacions adaptades a les seues necessitats. 
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ANNEX III: CRITERIS DE VALORACIÓ 

CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS 2021-2022 

FACULTAT DE QUÍMICA 

 

Criteris 

 

 

Valoració  
(Puntuació màxima de cada criteri) 

 

Comentaris 

(Detall sobre la valoració dada, si  
 escau) 

a)  Nota mitjana de l’expedient a 
finals curs 2019-2020 

b) Participació en el programa 
de mentors incoming. 

c) Nombre de crèdits aprovats 
fins al curs 2019-2020 

10 punts 

0,5 punt  0,25 punts per curs 

De 60 a 89 crèdits = 0,5 punts 

1 punt  De 90 a 119 crèdits = 0,75punts 

120 o més crèdits = 1 punt 
Si de l’aplicació dels criteris dels 

d) Nivell d’anglès acreditat 
addicional al requisit lingüístic 
obligatori 

paràgrafs a), b) i c), dos o més estudiants  
 obtenen idèntica puntuació, el desempat  
els resoldrà a favor de qui acredite major 

nivell d’anglès addicional al requisit  
lingüístic de la destinació sol·licitada 

Si de l’aplicació dels criteris dels  
paràgrafs a), b), c) i d) dos o més 

e) Nombre de convocatòries 
estudiants obtenen idèntica puntuació, el  
 desempat els resoldrà a favor de qui 
tinga menor nombre de convocatòries  
 utilitzades per crèdit aprovat 

Valoració Màxima Total 11,5 punts 
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