
   

 
 

MATRICULA DE PROVA D'IDIOMES ERASMUS ESTUDIS  

Si estàs pensat en demanar una mobilitat Erasmus Estudis (estudiants de 
Grau) per al curs 2017-2018, has de saber que el 14 de novembre obrirem 
la convocatòria per a què presentes la teua sol·licitud. 

Ara és el moment de preparar-te per a poder optar a les universitats que més 
t'interessen. Un dels requisits més importants és poder acreditar els 
coneixements lingüístics que demanen les universitats de destinació.  

Consulta el requisit lingüístic i el tipus de certificat de les universitats que 
podràs demanar en la pròxima convocatòria Erasmus Estudis a través 
de www.uv.es/portalumne en l'opció "Programes d'intercanvi amb altres 
universitats=>Consulta programes d'intercanvi" 

Si disposes d'un certificat que acredite el teu coneixement lingüístic, verifica 
que estiga inclòs en la llista de certificats que admet la Universitat de València. 
Consulta la Taula d'equivalències d'acreditació de llengües. 

Si no tens cap certificat i la universitat que vols demanar exigeix un nivell de 
coneixement d'idioma B2, el Centre d'Idiomes de la Universitat de València 
realitzarà una convocatòria especial de proves de llengua de nivell B2 per als 
idiomes Anglés, Francés i Alemany.  

El període d'inscripció per a aquesta prova serà del 22 d’agost al 9 de 
setembre. Per a matricular-te has d'anar directament al Centre d'Idiomes de 
la Universitat de València. Els exàmens es faran el dia 1 d’octubre. Tens tota la 
informació sobre les proves en aquest link: http://links.uv.es/46LEH5R 

Quant al nivell B1, la convocatòria Erasmus Estudis de Grau preveurà la 
realització d'una prova per a poder acreditar els coneixements d'anglés, 
francés, alemany i italià que es farà el dia 17 de desembre. El període 
d'inscripció per a aquesta prova serà del 14 al 30 de novembre.La inscripció 
es realitzarà junt a la sol.licitud Erasmus en www.uv.es/portalumne. 

Recorda també que per al Programa Internacional les universitats de 
destinació no accepten com a vàlids els certificats del Centre d’Idiomes 
(excepció feta de la Universitat de Montreal, que sí que admet el certificat B2 
expedit per l’esmentat Centre), sinó que solen exigir l’acreditació de 
coneixements lingüístics a través de certificats com el TOELF o el IELTS.  
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També hi ha algunes universitats europees que demanen certificats 
TOEFL,  IELTS o FCE. Si es així, hauràs de presentar-te a algun d'aquests 
exàmens el més aviat possible. 

València, 18 de juliol 2016. 

 
 


