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El nou programa Erasmus+

• Durada: de 2014 a 2020

• Objectiu principal: millorar la qualitat de les mobilitats

• Novetats importants:

 Beques

 Documentació a presentar: Erasmus sense papers

 OLS: Online Linguistic Support



Fases

1. Sol·licitud Erasmus 

2. Preselecció Coordinadors

3. Adjudicació Definitiva

4. Comunicació dels estudiants a universitat destinació

5. Tràmits dels estudiants: Molt important



1. Universitat de València

• Informació Acadèmica:

Coordinador de Mobilitat

• Informació Administrativa:

Servei Relacions Internacionals i Cooperació

Facultat (Oficina RRII y Secretaria)

2. Universitat de destinació

3. Estudiants

Actors



1. Abans de marxar

2. Arribada a la Universitat de destinació

3. Tornada a València

4. Altres tràmits i recomanacions

Tràmits dels estudiants



Tràmits dels estudiants



1. Acceptació de la beca per www.uv.es/entreu

a. Formulari on line “Expedient Erasmus estudis 16-17”

b. Termini: Fins el 15 de maig

c. En finalitzar l´acceptació, s´obté en pdf:

• Justificant de presentación

• Nomenament oficial

• Certificat d´idiomes prova general B1

Tràmits abans de marxar

http://www.uv.es/entreu


Acceptació de la beca por ENTREU



2. Tràmits amb la Universitat de destinació

a. Consultar la web de la Universitat 

b. Application form o sol·licitud d´admissió 

c. Enviament de la documentació requerida

d. Verificació dels requisits lingüístics

Tràmits abans de marxar



3. Contracte d´estudis inicial

a. Llista d´assignatures universitat de destinació i de la 

Universitat de València

b. Garantia per al reconeixement de crèdits

c. Vist i plau dels Coordinadors de Mobilitat

Tràmits abans de marxar



www.uv.es/portalumne

Contracte d´estudis

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/


a. L´estudiant proposa les assignatures en el contracte

b. El Coordinador de la UV el valida i el tanca

c. S´imprimeix i es signa per l´estudiant i els Coordinadors en 

origen i destinació (les signatures escanejades sòn vàlides)

d. Es presenta una còpia al Servei de Relacions Internacionals

Tràmits contracte d´estudis inicial



4. Avaluació Lingüística on line

a. Test obligatòri on line amb resultat no vinculant

b. Llengua principal de docència en destinació

c. Invitació al mail @alumni.uv.es amb les instruccions i 

el termini per a fer l´avaluació

Tràmits abans de marxar



5. Curs d´idioma on line

a. No és obligatori, però sí recomanable

b. Mateixa llengua que l´avaluació inicial 

c. El nivell del curs depen de l´avaluació inicial

d. Invitació al mail @alumni.uv.es

http://erasmusplusols.eu/es/

Tràmits abans de marxar

http://erasmusplusols.eu/es/document-media/


6. Conveni de subvenció

a. Presentar cumplimentat i signat al Servei de Relacions 

Internacionals (original)

7.  Tarjeta sanitària europea: www.seg-social.es

8. Assegurança privada opcional: On Campus

Tràmits abans de marxar

http://www.seg-social.es/
http://oncampus.es/


9.  Automatrícular els crèdits internacionals

a. Segons la cita de matrícula assignada

b. Nombre de crèdits segons el contracte d´estudis

c. Possibilitat de matricular altres assigatures de la UV 

d. Portal Serveis Estudiants

Tràmits abans de marxar



Resum orientatiu dels tràmits abans de marxar

• Acceptació de la beca pel formulari on line ENTREU
ABR 

2016

• Tràmits en Universitat de destinació
MAY 

2016

JUN 

2016

JUL 

2016

SEP 

2016 • Inici de l´estada

• Formalització del Contracte d´estudis inicial

• Avaluació inicial on line de l´idioma de docència

• Presentació del Conveni de subvenció i Contracte inicial d´estudis

• Curs d´idioma on line de l´idioma de docència

• Automatrícula crèdits internacionals



1.  Certificat d´arribada

a. Enviar una còpia escanejada per ENTREU            

“Formulari on line “Expedient Erasmus estudis 16-17”

b. Termini: 15 dies des de l´arribada

c. Comença el termini per a fer el primer pagament

2.  Seguir les instruccions de la Universitat de destinació

Tràmits en arribar a la Universitat de destinació



3. Modificació del contracte d´estudis, si pertoca:

a. Es modifica el contracte on line pel portalumne

b. Mateix procediment que contratcte d´estudis inicial

c. Termini: 5 setmanes des de començament clases

4. Pròrroga i reducció de l´estada

Tràmits en arribar a la Universitat de destinació



1. Certificat d´estada

a. Enviar una còpia escanejada per ENTREU            

“Formulari on line “Expedient Erasmus estudis 16-17”

b. Guarda l´original

2. Contracte d´estudis inicial i modificacions

a. Enviar una còpia escanejada per ENTREU            

“Formulari on line “Expedient Erasmus estudis 16-17”

Tràmits en tornar a València



3.   Cumplimentar on line el Questionari UE:

a. S´enviarà invitació al mail @alumni.uv.es

b. Termini: 30 dies des de la recepció de la invitació

4.   Avaluació lingüística final

a. Mateixa llengua que l´avaluació inicial i el curs

b. Termini: 10 dies des de la recepció del mail d´invitació

Tràmits en tornar a València



5. Tramitar el reconeixement dels crèdits:

a. Secretaria de la Facultat i Coordinador de Mobilitat

b. Certificat de notes 

Tràmits en tornar a València



5. Tramitar el reconeixement dels crèdits:

a. Secretaria de la Facultat i Coordinador de Mobilitat

b. Certificat de notes 

Tràmits en tornar a València



Resum orientatiu dels tràmits en tornar

• Certificat d´estada i contracte d´estudis per ENTREU

• Avaluació Lingüística final on line

• Reconeixement de crèdits

• Qüestionari UE 
JUL 

2016

JUNY 

2016



1. Aconsellem una assegurança privada durant l´estada

2. Registre en el consulat espanyol al país de destinació

3. Consulta el web del Ministeri d´Assumptes Exteriors

4. Consulta la nostra web i les nostres xarxes socials 

5. Renúncies

Altres tràmits i recomanacions



6. Consulta els dubtes en Relacions Internacionals

7. Estigues atent a tota la informació que t´enviarem al 

correu electrònic de la Universitat (alumni@uv.es)

8. Consulta la normativa de mobilitat de la Universitat

9. Consells pràctics d´estudiants

Altres tràmits i recomanacions

mailto:alumni@uv.es
https://youtu.be/ownbvx0oMgY


Ajudes economiques

• Les beques econòmiques no pretenen cobrir el cost complet 

de les estades

• Les ajudes per al 2016-17 encara no sòn definitives

• Les previsions és que siguen com en el curs 2015-16



Ajudes econòmiques 2015-16 

Unió Europea al mes (màxim 5 mesos)

Grup 1

Paíssos amb

costos de vida 

més alts

Austria, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, 

Noruega, Regne Unit, Suècia 300 €

Grup 2

Paíssos amb

costos de vida 

medis

Alemània, Bèlgica, Xipre, Croàcia, 

Eslovènia, Grècia, Holanda, Islàndia, 

Luxemburg, Portugal, República 

Xeca, Turquia
250 €

Grup 3

Paíssos amb

costos de vida 

més baixos

Antiga República Iugoslava de 

Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, 

Estónia, Hongria, Letònia, Lituània, 

Malta, Polònia, Rumania
200 €



Beques de la Unió Europea (SEPIE) 2015-16

• Els estudiants les reben automàticament

• Hi han 2 pagaments: 

 A l´inici de l´estada (70% del total)

 Al finalitzar l´estada (30% del total)

• S´incrementen en 100 euros al mes si els estudiants sòn

becaris del MECD en el curs anterior



Ajudes econòmiques 2015-16

Universitat de València al mes (del mes 6 al 9)

Grup 1

Paíssos amb

costos de vida 

més alts

Austria, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, 

Noruega, Regne Unit, Suècia 300 €

Grup 2

Paíssos amb

costos de vida 

medis

Alemània, Bèlgica, Xipre, Croàcia, 

Eslovènia, Grècia, Holanda, Islàndia, 

Luxemburg, Portugal, República 

Xeca, Turquia
250 €

Grup 3

Paíssos amb

costos de vida 

més baixos

Antiga República Iugoslava de 

Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, 

Estónia, Hongria, Letònia, Lituània, 

Malta, Polònia, Rumania
200 €



Beques de la Universitat de València 2015-16

• Els estudiants les reben automàticament

• Hi han 2 pagaments: 

 A l´inici de l´estada (50% del total)

 Al finalitzar l´estada (50% del total)



Beques Erasmus.es del Ministeri d´Educació

• Son incompatibles amb les beques de la Unió Europea 

• S´incrementen en 100 euros al mes si els estudiants sòn

becaris del MECD en el curs anterior

• Únic pagament del 100% al començament de l´estada

• Els estudiants han de complir determinats requisits per a 

obtindre-la



Requisits Beques Erasmus.es 2015-16

• Tindre 60 crèdits aprovats

• Acreditar un nivell B2 o superior en l´idioma de docència

 Estudiants que acreditaren un B2 en la sol·licitud

Erasmus: no hauran de presentar cap certificat

 Resta d´estudiants: presentaran un certificat d´idiomes B2 

al Servei Relacions Internacionals



Sol·licitud Beques Erasmus.es 2016-17

• S´ha de presentar una sol·licitud on line al web 

www.mecd.gob.es (es preveu en el mes maig-juny 2016)

• Enviarem per correu instruccions per a fer la sol·licitud

• Si es denega la beca, l´estudiant tindrà la beca de la UE

http://www.mecd.gob.es/


Resum Ajudes econòmiques

GRUPO 

PAÍSES

AYUDAS UNIÓN EUROPEA

(5 primeros meses)

AYUDAS MINISTERIO 

(MECD)        

(5 primeros meses)
AYUDAS 

UNIVERSITAT 

VALÈNCIA

(Desde mes  

6 a mes 9)NO 

BECARIOS

BECARIOS 

MECD 15/16

NO 

BECARIOS

BECARIOS 

MECD 15/16

Grupo 1 300 € /mes 400 € /mes 400 € /mes 500 € /mes 300 € /mes

Grupo 2 250 € /mes 350 € /mes 350 € /mes 450 € /mes 250 € /mes

Grupo 3 200 €/ mes 300 € /mes 300 €/ mes 400 € /mes 200 €/ mes



Altres ajudes Erasmus 2015-16

• Beques per a discapacitats de la Unió Europea

• Beques de la Generalitat Valenciana

• Beques de municipis (Xec Univex Ajutament València)

• Totes les beques sòn compatibles amb la convocatòria de 

beques generals del MECD que es publiquen cada curs



Contacte

• Nova adreça del Servei Relacions Internacionals: 

Palau de Cerveró.

Plaça Cisneros, 4.

• www.uv.es/relint

• relaciones.internacionales@uv.es

• https://twitter.com/relint_UV

• www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.

Valencia

• Instagram

http://www.uv.es/relint
mailto:relaciones.internacionales@uv.es
https://twitter.com/relint_UV
http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia


Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 4



Servei de Relacions Internacionals

Gràcies per l´atenció!


