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ANNEX I 

 
Bases reguladores de la convocatòria del Programa de Mobilitat Erasmus Estudis 
Màster de la Universitat de València per al segon semestre del Curs Acadèmic 
2016/2017. 
 
1. Objecte 
1.1 L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per al programa 
de mobilitat d'estudiants de màster en l’àmbit europeu (Erasmus Màster) per tal de 
possibilitar la realització d’estudis de màster en altres universitats, basat en els acords 
bilaterals signats entre la Universitat de València i les universitats sòcies en el marc 
del Programa Erasmus+. 
1.2 La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa es 
pot trobar en la pàgina de Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació 
(SEPIE) (http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html ). 
1.3 És d´aplicació a la present convocatòria el Reglament de Mobilitat de la Universitat 
de València en el marc del Programa Erasmus+. 
 
2. Requisits generals  
Podran ser beneficiaris de les places de mobilitat d´aquesta convocatòria els 
estudiants de la Universitat de València que complisquen els següents requisits tant 
en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds com durant tot el 
període de realització de la mobilitat: 
 
a) Tenir la nacionalitat d'un dels estats participants en el programa Erasmus + o de 

tercers països sempre que s ́acredite en aquest últim cas estar en possessió d’un 
permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la estada. 

b) Estar matriculat en alguns dels màster oficials de la Universitat de València que 
figuren en l’Annex II de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar la 
sol·licitud com durant el període d’estada Erasmus.  

c) No haver gaudit prèviament d’una estada Erasmus que sumada amb la mobilitat 
que es sol.licita supere els 12 mesos en el mateix cicle d’estudis Màster. 

d) Els estudiants que ja hagen obtingut una beca JMD (Joint Master Degree) o una 
beca de curs de màster Erasmus Mundus no podran optar a aquesta beca. 

e) Acreditar el coneixement d´idioma d’acord amb allò establert en el punt 3 “Requisit 
lingüístic” de la present convocatòria. 

f) A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits 
específics establerts per la universitat de destinació, per a cada plaça, en el moment 
de realitzar la sol·licitud. 

 
 
 

http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html
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3. Requisit lingüístic 
Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Màster en el curs 2016-
2017, els estudiants han d’acreditar el coneixement lingüístic en alguna de les llengües  
d’estudi requerides per la universitat de destinació, segons el que es detalla en el Annex 
II de la present convocatòria. 
Aquesta acreditació es realitzarà a través dels certificats que es detallen segons 
la taula aprovada en la Comissió Assessora de Llengües L2 de la Universitat de 
València. 
 
4. Durada 
Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades per un període mínim de 3 
mesos i màxim d’un semestre acadèmic. Cap període d’estada pot estendre’s més 
enllà del 30 de setembre de 2017. 
 
5. Lloc de realització  
Les estades d'aquest programa de mobilitat han de realitzar-se en alguna de les 
universitats participants en el programa Erasmus + amb les quals la Universitat de 
València té signat un acord bilateral de màster i que són les que figuren en l’Annex II 
de la present convocatòria. 
 
6. Reconeixement Acadèmic 
Els estudiants seleccionats, abans de l’inici de l'estada, hauran de signar un contracte 
d’estudis especificant les matèries que es cursaran a la universitat de destinació i les 
matèries que li seran reconegudes a la Universitat de València. Aquest contracte, que 
garantirà el reconeixement posterior dels crèdits, haurà d´estar signat per 
l´estudiant, pel coordinador o la coordinadora de mobilitat de la Universitat de València 
(Director del Màster) i pel coordinador en destinació.  
 
7. Ajudes del Programa  
7.1 Les beques es convoquen sense número determinat de persones beneficiàries. 
7.2. L’import de la beca per als estudiants beneficiaris serà en funció de la durada de 
l´estada. Les ajudes es concediran en la quantia prevista als estudiants que 
complisquen els requisits exigits fins a esgotar l'import total fixat en la convocatòria. 
7.3  Les beques es finançaran amb els fons que reba la Universitat de València per a 
aquesta acció de mobilitat per part de la Unió Europea, mitjançant el Servei Espanyol 
per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) dependent del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport espanyol. 
La quantia de la beca depèn del país on es realitze la estada, d’acord amb els següents 
grups: 
 
 
 
 
 

http://ir.uv.es/SGX5cvA
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 País de destino 

 
Import por mes 

 
Grup 1 

Països del programa 
amb costos de vida més 

alts 

 
Àustria, Dinamarca, 

Finlàndia, França, Irlanda, 
Itàlia, Liechtenstein, 

Noruega, Regne Unit i 
Suècia 

 

 
 

300 

 
Grup 2 

Països del programa 
amb costos de vida 

               mitjans 

 
Alemània, Bèlgica, Xipre, 

Croàcia, Eslovènia, Grècia, 
Islàndia, Luxemburg, 

Països Baixos, Portugal, 
República Txeca i Turquia 
 

 
 

250 

 
Grup 3 

Països del programa amb 
costos de vida baixos 

 
Bulgària, Eslovàquia, 

Estònia, Hungria, Letònia, 
Lituània, Malta, Polònia, 

Rumania i Antiga 
República Iugoslava de 

Macedònia 
 

 
 
 

200 

 
 
Els estudiants que hagen sigut becaris generals del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport en el curs 2015-16 rebran 100 euros/mes addicionals.  
 
7.4. La forma de pagament serà la següent:   
a) Una bestreta del 70% de la quantitat assignada per la Unió Europea quan l’estudiant 

s’haja incorporat a la universitat de destinació i haja enviat al Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació el Certificat d’Incorporació. 

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 el Qüestionari de la Unió Europea. 

 
7.5. La concessió d'una ajuda Erasmus no suposa l'exempció de taxes per serveis 
acadèmics en la Universitat de València. En tot cas, l'estudiant estarà exempt de pagar 
taxes acadèmiques en la institució d'acollida durant el període de durada de l'estada 
Erasmus. 
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7.6. Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, allotjament i manutenció, 
assegurança mèdica i el pagament de taxes no acadèmiques que es puguen demanar 
en la universitat de destinació. 
 
8. Forma i termini de presentació de sol·licituds 
8.1. 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 
8.2. Els sol·licitants hauran d’accedir al formulari amb el seu usuari i contrasenya de 
correu electrònic de la Universitat de València mitjançant l’opció “Usuari Genèric de la 
Universitat”. 
8.3. La sol·licitud s’acompanyarà telemàticament d’ aquells documents que acrediten 
el coneixement lingüístic d’acord amb allò establert en el punt 3 de la present 
convocatòria. 
8.4.La beca se sol·licita per mitjà del formulari telemàtic ENTREU. Alternativament, les 
sol·licituds també es podran presentar en el registre d'entrada de la Universitat de 
València o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la llei 30/92 de 
Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
8.5. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia següent a la seua 
publicació i fins al 10 d’octubre de 2016, inclòs. 
8.6. Només es podrà presentar una sol·licitud per estudiant al curs 2016/2017, 
encara que l'estudiant realitze simultàniament altres estudis universitaris.  
8.7. En el moment de fer la sol·licitud, els estudiants només poden demanar estades 
corresponents al màster en què es troben matriculats i que figuren en l’oferta de 
l’Annex II de la present convocatòria. 
8.8. Als sol·licitants que no reunisquen els requisits establits en la present resolució o 
no aporten la documentació requerida en l'apartat 10, se'ls requerirà perquè, en el 
termini de 10 dies, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb 
indicació que si no ho feren li'ls tindrà per desistits de la petició, d'acord amb el que 
disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Procediment 
Administratiu Comú, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que 
preveu l'article 42 de l'esmentada llei. 
 
9. Criteris de valoració  
Les sol·licituds es prioritzaran d´acord amb la nota mitjana de la titulació oficial que va 
donar accés al corresponent Màster. 
 
10. Instrucció i resolució  
10.1. La instrucció del procediment es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals 
i Cooperació de la Universitat de València. El lloc de publicació serà la web de Relacions 
Internacionals de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint/) i qualsevol  

http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.html
http://www.uv.es/relint/
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comunicació relativa a aquest procediment es realitzarà mitjançant l’eina electrònica 
ENTREU i el correu electrònic institucional de l’estudiant. 
10.2. L'adjudicació definitiva dels beneficiaris serà resolta per el Vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València.  
10.3. Es podrà interposar recurs contra l'acte de la resolució en els termes establits 
en la mateixa. 
10.4. Els estudiants seleccionats hauran de formalitzar l'acceptació de la beca a través 
d’ ENTREU en els termes establits en l’apartat 12.1. 
10.5 L'adjudicació definitiva de la beca no es produirà fins a l'acceptació de l'estudiant 
per part de la universitat de destinació i que s'hagen completat tots els tràmits exigits. 
 

11. Obligacions dels beneficiaris 
11.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les obligacions fixades en 
les normes del programa Erasmus+, 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 estan sotmesos als drets i les obligacions establides en la “Carta 
de l´estudiant Erasmus” que es pot trobar en http://ir.uv.es/4FLyHRP  
11.3 Els beneficiaris, durant la seua estada a la universitat de destinació, hauran de 
sotmetre’s a la seua normativa. 
11.4 Els beneficiaris 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, que es detallen en els punts 12, 13 i 14 d´aquesta convocatòria, 
poden trobar-se a la web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => 
Documents Útils => Curs 2016-2017. 
11.6 L´incompliment de les obligacions abans esmentades podrà suposar la pèrdua 
de la condició d´estudiants Erasmus, del dret al reconeixement acadèmic, així com 
també la devolució de la beca concedida. 
 
12. Obligacions específiques abans del període de mobilitat 
12.1 Acceptar formalment la destinació adjudicada a través del procediment 
“Expedient Erasmus Estudios 2016/2017”, accessible a través d’ENTREU (Entorn de 
Tramitació Electrònica de la Universitat de València) en l’adreça 
electrònica http://entreu.uv.es. 
12.2 Acudir a les reunions informatives que realitze el Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació per a orientar als estudiants Erasmus. 
12.3 Complimentar l´acord d´aprenentatge (Learning Agreement) l´ha d´autoritzar 
amb la seua signatura el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la 

http://ir.uv.es/4FLyHRP
http://www.uv.es/relint
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/documents-utils/curs-actual-1285852545913.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/documents-utils/curs-actual-1285852545913.html
http://entreu.uv.es/
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_1_Informacio_General/coordinadores_Titulacion.pdf
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corresponent titulació, tant en origen com en destinació. L´acord conté la proposta 
d’estudis que es farà a l'estranger seguint el següent model. 
12.4 Presentar al Servei de Relacions Internacionals, abans d´iniciar l´estada, una 
còpia de l´acord d´aprenentatge degudament signat per totes les parts.  
12.5 Realitzar la primera prova lingüística en línia (Suport Lingüístic Erasmus+) en la 
llengua de docència en destinació i d´acord amb el procediment i terminis que 
determine l´Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte del 
nou programa Erasmus+ en l'àmbit de l'educació i la formació (2014-2020). Els 
resultats obtinguts no impediran la realització de l´estada. Els cursos que puga otorgar 
l´Agència Nacional seran de realització voluntària. 
12.6 Presentar el conveni de subvenció Erasmus junt amb l´acord d´aprenentatge 
inicial (Learning Agreement), d´acord amb el procediment i terminis que determine el 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 
12.7 Dur a terme els tràmits necessaris per a obtindre la cobertura sanitària en el 
país de destinació (Targeta Sanitària Europea o equivalent). 
12.8 Matricular-se en la Universitat de València seguint les directrius donades per la 
seua Facultat. 
 
13. Obligacions específiques durant el període de mobilitat 
13.1 Incorporar-se en les dates previstes, romandre durant el període previst en el 
conveni de subvenció Erasmus i cursar els estudis especificats en el l´acord 
d´aprenentatge.  
13.2 Remetre el certificat d´incorporació al Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació, d´acord amb el procediment i terminis que aquest determine. 
13.3 Sol·licitar al Coordinador de Mobilitat, si pertoca, les modificacions a l´acord 
d´aprenentatge inicial (Learning Agreement), abans que hagen transcorregut 5 
setmanes des de l'inici de les classes a la universitat de destinació seguint el 
següent model. Han de ser signades posteriorment per l´estudiant, el coordinador de 
mobilitat en destinació i el coordinador de mobilitat a la Universitat de València. En tot 
cas, en tornar de l´estada, l´estudiant haurà de presentar en el Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació una còpia impresa del contracte incial i de  tots el 
documents de modificacions. 
 

14. Obligacions específiques al finalitzar el període de mobilitat 
14.1 Realitzar la segona prova lingüística en línia (Suport Lingüístic Erasmus+) per tal 
d’avaluar el progrés lingüístic durant el període de mobilitat d´acord amb el 
procediment i terminis que determine l´Agència Nacional. Els resultats obtinguts no 
tindran cap conseqüència sobre les condicions de l´estada. 
14.2 Presentar el Certificat d´Estada original al Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació, degudament segellat i signat per la universitat de destinació. 
14.3 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 

http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_4_Documents_Utils/1_4_4_Curs_2014_2015/convenio-subvencion-estudiantes_2014-2015_carlos_pdf
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_4_Documents_Utils/1_4_4_Curs_2014_2015/convenio-subvencion-estudiantes_2014-2015_carlos_pdf
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_4_Documents_Utils/1_4_4_Curs_2014_2015/convenio-subvencion-estudiantes_2014-2015_carlos_pdf
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l'estudiant (xxx@alumni.uv.es). L´informe es realitza on line a través de l'aplicació 
informàtica habilitada a l´efecte. 
14.4 Presentar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, degudament 
complimentat, còpia de l´acord d´aprenentatge inicial (Learning Agreement) i, en el 
seu cas, de les modificacions realitzades.  
14.5 Seguir les instruccions del Coordinador o la Coordinadora de Mobilitat de 
Titulació i de la secretaria del centre per tal de dur a terme el reconeixement acadèmic 
dels estudis realitzats a l'estranger. 
14.6 L' incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors i en concret  
el referit a l'aprofitament acadèmic, comportarà la rescissió de la beca, excepte causa 
de força major. El beneficiari haurà de reemborsar els fons que en concepte d'ajuda 
financera haguera rebut. 
 
15. Crèdit assignat  
Les ajudes es finançaran amb càrrec al pressupost 2016 de la Universitat de València 
per un import de 30.000 euros amb càrrec a l' orgànica 6700509126, específica 
20160436.  
 
16. Dret a la informació en l’arreplegada de dades de caràcter personal. 
Les dades personals subministrats 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. 
 
 

mailto:xxx@alumni.uv.es

