
 

ANNEX I 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A 
ESTUDIANTS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS ACADÈMIC 
2014/2015 
     
1. Objecte 

1.1 El Vicerectorat d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València convoca 
les beques de mobilitat internacional per a estudiants matriculats en algun dels programes 
de doctorat de la Universitat de València regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, 
per a realitzar estades que complete l´activitat específica de mobilitat del programa de 
doctorat corresponent. 

1.2 És d'aplicació a la present convocatòria el Reglament de Mobilitat de la Universitat de 
València aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València de 30 d´octubre de 
2013: http://ir.uv.es/ZsrR5cl  
Així mateix, per a les estades internacionals que es realitzen en l´àmbit del programa 
Erasmus+ aprovat per la Unió Europea serà d´aplicació la guia del programa Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm  
 

2. Modalitats 

Modalitat A: Beques de mobilitat internacional Erasmus+ 
Aquesta modalitat recull les beques de mobilitat internacional en estudis de doctorat que 
es realitzen en l´àmbit europeu i dins del programa Erasmus+. En aquest cas, les estades 
de mobilitat internacional han de comptar amb un acord bilateral signat entre la Universitat 
de València i la corresponent institució europea que té concedida una Carta Erasmus 
d´Educació Superior, en el marc del programa europeu Erasmus+. 
 
Modalitat B: Altres beques de mobilitat internacional  
Aquesta modalitat recull les beques de mobilitat internacional que es realitzen fora de 
l´àmbit europeu o fora de l´àmbit d´aplicació del programa Erasmus+. 
 

3. Ensenyaments inclosos   

3.1 Només podran ser persones beneficiàries d´aquestes beques els estudiants matriculats 
en el curs 2014-2015 en algun dels doctorats oficials de la Universitat de València regulats 
pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de 
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doctorat. Aquesta condició haurà de complir-se tant en la data de finalització del període 
de presentació de sol·licituds com durant el període de realització de la mobilitat. 

3.2 S´exclouen expressament d´aquesta convocatòria els estudiants que realitzen estudis 
en la Universitat de València i gaudisquen en el curs 2014/2015 de qualsevol beca o ajuda 
de mobilitat convocada o finançada per qualsevol entitat (FPU, FPI, atracció de talent, etc). 

 

4. Requisits   

Per a ser beneficiari de les beques s´hauran de reunir els requisits específics següents en 
funció de la modalitat que se solicite:  
 
Modalitat A: Beques de mobilitat internacional Erasmus+ 
a) 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 tercers països si estan en possessió 
d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya.  

b) No haver gaudit prèviament d´estades Erasmus en estudis de doctorat que, sumades a 
la mobilitat que se sol·licita, superen els 12 mesos.  

c) Realitzar l´estada de mobilitat internacional en alguna institució d'educació superior 
d'un altre país participant en el programa Erasmus+ amb la qual la Universitat de València 
tinga un acord bilateral de mobilitat en doctorat en el marc del programa Erasmus+. 

d) Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de 
realitzar la sol·licitud, com durant el curs 2014/2015. 

e) No tindre cap vinculació laboral en la Universitat de València o en la institució 
d'educació superior de destinació en el moment de realitzar l´estada de mobilitat. 

Modalitat B: Altres beques de mobilitat internacional 
a) Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de 
realitzar la sol·licitud, com durant el curs 2014/2015. 

b) No tindre cap vinculació laboral en la Universitat de València o en la institució 
d'educació superior de destinació en el moment de realitzar l´estada de mobilitat. 

c) No ser titular d´una autorització d´estància per estudis en Espanya, en el cas dels 
estudiants nacionals de països que no siguen de la Unió Europea. 

 

5. Durada   

                                                                                                                                                             2 



 

Les beques de mobilitat internacional es concediran per a la realització d’estades mínimes 
de 3 mesos. Cap període de mobilitat podrà estendre´s més enllà del 30 de setembre de 
2015. 

 

6. Quantia de les ajudes i origen dels fons 

6.1 Les beques, que es convoquen sense un nombre predeterminat de persones 
beneficiàries, tindran una quantia de 750 euros al mes i finançaran un període de 3 mesos.  

6.2 La forma de pagament serà la següent:   
a) Una bestreta del 70% quan l’estudiant s’haja incorporat a la universitat de destinació i 
haja enviat el certificat d’incorporació en la institució de la destinació al Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació en la forma establerta en el punt 13.2 d´aquestes bases. 

b) El pagament del 30% restant es farà efectiu en finalitzar l´estada en l'estranger quan 
s’aporte al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el certificat d’estada i els 
documents requerits en el moment de finalització de l´estada d´acord amb el punt 14. 

6.3 La concessió d'una ajuda Erasmus no suposa l'exempció de taxes per serveis acadèmics 
a la Universitat de València.  
6.4 Aniran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, allotjament i manutenció, 
assegurança mèdica i altres pagaments que es puguen demanar en la universitat de 
destinació. 
6.5 L´origen de la financiació provindrà de les següents fonts: 

Modalitat A: Beques de mobilitat internacional Erasmus+ 

L´origen dels 750 euros al mes dependrà del país on es realitze la estada: 
Grup 1: Estades en Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, 
Noruega, Regne Unit i Suècia: 300 euros al mes es finançaran pel programa Erasmus+ i 450 
euros al mes per la Universitat de València. 
Grup 2: Estades en Alemània, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, 
Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia: 250 euros al mes es finançaran pel 
programa Erasmus+ i 500 euros al mes per la Universitat de València. 
Grup 3: Estades en Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hungria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, 
Rumania i Antiga República Iugoslava de Macedònia: 200 euros al mes es finançaran pel 
programa Erasmus+ i 550 euros al mes per la Universitat de València. 
 
Modalitat B: Altres beques de mobilitat internacional 
Els 750 euros al mes es finançaran amb càrrec al pressupost de la Universitat de València. 
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7. Forma i termini de presentació de sol·licituds 

7.1. Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria s’hauran complimentar 
mitjançant el formulari accessible per via telemàtica ENTREU (Entorn de Tramitació 
Electrònica de la Universitat de València) http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html 

7.2. Els sol·licitants hauran d’accedir al formulari telemàtic ENTREU amb el seu usuari i 
contrasenya de correu electrònic de la Universitat de València mitjançant l’opció “Usuari 
Genèric de la Universitat”. 

7.3. La sol·licitud s’acompanyarà telemàticament dels següents documents: 

Modalitat A: Beques de mobilitat internacional Erasmus+: Acord d´Aprenentatge de la 
Universitat de destinació, segons el model del Annex II-A de la convocatòria. 

Modalitat B: Altres beques de mobilitat internacional: Acord d´Aprenentatge de la 
Universitat de destinació, segons el model de l’Annex II-B de la convocatòria. 
 
7.4 El termini de presentació de les sol·licituds serà des l´1 d´abril fins al 15 de maig de 
2015, inclòs. 

7.5 En el moment de fer la sol·licitud, els estudiants només poden demanar estades 
corresponents al doctorat en què es troben matriculats i per a una destinació concreta. Si 
la destinació canvia, l´estudiant haurà de realitzar una altra sol·licitud. 

7.6 La data màxima de finalització de l’estada serà 30 de setembre de 2015. 

 

8. Criteris de valoració  

Les sol·licituds seran prioritzades per ordre de presentació de sol·licituds completes i es 
tancaran quan s’exhaurisca el crèdit pressupostari. 
 

9. Instrucció i resolució  

9.1 La instrucció del procediment es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat de València. El lloc de publicació de qualsevol acte 
administratiu relacionat amb aquesta convocatòria serà la web de Relacions Internacionals 
de la Universitat de València www.uv.es/relint. 

Totes les notificacions individuals es realitzaran per la seu electrònica de la Universitat de 
València ENTREU, mitjançant el correu electrònic de la Universitat de València del 
sol·licitant. 
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9.2 L'adjudicació dels beneficiaris serà resolta pel Vicerector d´Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de València. 

9.3 Els estudiants i les estudiantes seleccionades hauran de formalitzar l'acceptació de 
l´adjudicació en la forma que establisca el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 

 

10. Sol·licitud a la Universitat de destinació 

10.1 La gestió de l'admissió a la universitat de destinació serà responsabilitat de l'estudiant 
o estudianta. Amb aquesta finalitat, entre altres possibilitats, l´estudiant podrà seguir les 
instruccions del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació i consultar la web de la 
universitat de destinació. 

10.2 Els estudiants i les estudiantes han de presentar la seua sol·licitud a la universitat de 
destinació seguint les seues instruccions i parant especial atenció als diferents terminis de 
sol·licituds i aportació de documents o acreditacions. 

 

11. Obligacions dels beneficiaris 

11.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les obligacions fixades en el 
Reglament de Mobilitat de la Universitat de València i en les normes fixades en aquesta 
convocatòria. Els beneficiaris tenen l'obligació de seguir les instruccions dictades pel 
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació i el Coordinador de Mobilitat 
corresponent. 

11.2 Els beneficiaris i les beneficiàries de la Modalitat A: Beques de mobilitat internacional 
Erasmus+, estan sotmesos als drets i les obligacions establides en la “Carta de l´estudiant 
Erasmus” que es pot trobar a la web www.uv.es/relint. 

11.3 Els beneficiaris i les beneficiàries, durant la seua estada a la universitat de destinació, 
hauran de sotmetre’s a la seua normativa. 

11.4 Els beneficiaris i les beneficiàries queden obligats/des a col·laborar amb la Universitat 
de València ajudant i assessorant els estudiants beneficiaris de futures convocatòries i 
accepten que les seues dades de contacte podran comunicar-se a estudiants que hagen de 
viatjar a la mateixa universitat.  

11.5 Els beneficiaris d´aquesta convocatòria estaran obligats a realitzar una sèrie de tràmits 
específics abans, durant i en finalitzar la seua estada. Tots aquests tràmits, es detallen en 
els punts 12, 13 i 14 d´aquesta convocatòria. 

11.6 L´incompliment de les obligacions abans esmentades podrà suposar la pèrdua de la 
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condició d´estudiants Erasmus o d´estudiants de mobilitat internacional de doctorat, del 
dret al reconeixement acadèmic, així com també la devolució de les possibles beques 
concedides. 

 

12. Obligacions específiques abans del període de mobilitat 

12.1 Dur a terme els tràmits necessaris per a obtindre la cobertura sanitària en el país de 
destinació. 

12.2 A més a més, en el cas de les Modalitat A: Beques de mobilitat internacional 
Erasmus+, els beneficiaris hauran de: 

a) Presentar en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació un Acord Bilateral de 
mobilitat Erasmus+ en estudis de doctorat, degudament signat, entre la universitat de 
destinació i la Universitat de València segons el model de l´Annex III de la convocatòria. 

b) Presentar en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el Conveni de Subvenció 
Erasmus segons el model de l´Annex IV. 

c) Realitzar la primera prova lingüística en línia per tal d’avaluar la competència lingüística 
en l´idioma en el qual es desenvolupe la mobilitat. Els resultats obtinguts en aquesta prova 
no tindran cap conseqüència sobre les condicions de l´estada, donat que es realitza sense 
efectes vinculants. 

d) Realitzar el curs d´idiomes en línia, si escau. 

 

13. Obligacions específiques durant el període de mobilitat 

13.1 Incorporar-se en les dates previstes, romandre durant el període previst i realitzar les 
activitats especificades en l’Acord d´Aprenentatge.  

13.2 Remetre el Certificat d´Incorporació (Annex V-A per a modalitat A y Annex V-B per a 
modalitat B) al correu relaciones.internacionales@uv.es del Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació, una vegada incorporat a la institució de destinació. 

 

14. Obligacions específiques al finalitzar el període de mobilitat 

14.1 Presentar el Certificat d´Estada original (Annex VI-A per a modalitat A y Annex VI-B 
per a modalitat B) al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, degudament segellat 
i signat per la universitat de destinació, abans del 10 d’octubre de 2015. Aquest certificat 
haurà de comprendre un mínim de 3 mesos d´estada per a poder rebre ajuda econòmica. 
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14.2 Presentar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, degudament 
complimentat, l’informe de la investigació (Annex VII-A per a modalitat A y Annex VII-B 
per a modalitat B).  

14.3 Seguir les instruccions del Coordinador o la Coordinadora de Mobilitat de Doctorat 
per tal de dur a terme el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a l'estranger. 

14.3 A més a més, en el cas de les Modalitat A: Beques de mobilitat internacional 
Erasmus+, els beneficiaris hauran de: 

a) Realitzar la segona prova lingüística en línia per tal d’avaluar el progrés lingüístic durant 
el període de mobilitat d´acord amb el procediment i terminis que determine la Universitat 
de València. Els resultats obtinguts no tindran cap conseqüència sobre les condicions de 
l´estada. 

b) Complimentar l´Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE) per a donar l´opinió sobre 
el període de mobilitat realitzat. S´haurà de realitzar abans dels 30 dies naturals següents 
al de recepció de la invitació que arribarà al correu electrònic institucional de l'estudiant 
(xxx@alumni.uv.es) 

 

15. Coordinador de Mobilitat en estudis de doctorat 

Als efectes de la present convocatòria i tal i com preveu el Reglament de Mobilitat de la 
Universitat de València, el Coordinador de Mobilitat en les titulacions de doctorat serà el 
coordinador o coordinadora del programa de doctorat.  

16. Reclamacions  

Davant aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua 
publicació, davant el mateix òrgan que dicta la resolució, o bé directament recurs 
contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de 
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent a la seua 
publicació.  

17. Dret a la informació en l’arreplegada de dades de caràcter personal  

Les dades personals subministrades en la present convocatòria de beques s’incorporaran 
al fitxer de gestió d’estudiants de la Universitat de València. Els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició podran exercir-se davant el Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat de València, tot això de conformitat amb l’article 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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