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30 de març



Nou Programa Erasmus+ 2021-27



Fases Erasmus 

1. Sol·licitud Erasmus 

2. Preselecció Coordinadors

3. Adjudicació Definitiva

4. Comunicació dels estudiants a universitat destinació

5. Tràmits dels estudiants



1. Universitat de València
• Informació Acadèmica:

Coordinador o Coordinadora de Mobilitat
• Informació Administrativa:

Servei Relacions Internacionals i Cooperació
Facultat (Oficina RRII y Secretaria)

2. Universitat de destinació

Qui em pot ajudar?



Informació sobre els passos a seguir



1. Abans de marxar

2. Arribada a la universitat de destinació

3. Tornada a València

4. Altres tràmits i recomanacions

Tràmits Erasmus



1. Acceptació de la beca per “entreu.uv.es”
a. “Expedient Erasmus Estudis”

b. Fins el 30 d´abril

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

• Nomenament oficial

• Certificat/s d´idiomes prova general B1

Tràmits abans de marxar



Acceptació de la beca per entreu.uv.es 



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



1.- Programa Erasmus+ 2021-27Contracte d´Estudis (LA) Actual

Nova plantilla
Sense Papers:

- Incoming
- Outgoing



Contracte d´estudis



Contracte d´estudis



1.- Programa Erasmus+ 2021-27
Nou OLA 2021-22                               

Erasmus Dashboard UV



1.- Programa Erasmus+ 2021-27Nou OLA 2021-22

 Outgoing

 Incoming

15 
JUNY 
2021



4. Avaluació Lingüística on line (OLS)
a. Test obligatori en línia amb resultat no vinculant

b. Llengua principal de docència en destinació

c. Invitació al mail usuari@alumni.uv.es

Tràmits abans de marxar

https://www.youtube.com/watch?v=L5QkJAdioSA&feature=youtu.be&list=PLJmEREKFYU8V5Yj7DAKqbWrBnynij435p
mailto:usuari@alumni.uv.es


5. Curs d´idioma on line
a. No és obligatori, però sí recomanable

b. Mateixa llengua que l´avaluació inicial 

c. Invitació al mail usuari@alumni.uv.es

Tràmits abans de marxar

mailto:usuari@alumni.uv.es


6. Conveni de subvenció

Presentar amb signatura digital per ENTREU

7.  Targeta sanitària europea: Web

8.   Assegurança privada 

Tràmits abans de marxar

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp


9.  Automatrícula de crèdits internacionals

a. Segons la cita de matrícula: a partir del 19 de juliol

b. Nombre de crèdits segons el contracte d´estudis

c. Es poden matricular altres assigatures de la UV 

d. Portal Serveis Estudiants

Tràmits abans de marxar

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


Resum orientatiu dels tràmits abans de marxar

• Acceptació de la beca per ENTREUABR 
2021

• Tràmits en universitat de destinacióMAIG 
2021

JUNY    
2021

JUL
2021

SET 
2021 • Inici de l´estada

• Tramitació del Contracte d´estudis inicial
• Avaluació lingüística inicial on line

• Presentació del Conveni de subvenció i Contracte inicial d´estudis
• Curs d´idioma on line 
• Automatrícula crèdits internacionals



1.  Certificat d´arribada

Còpia escanejada per ENTREU: “Els meus tràmits”

2.  Seguir les instruccions de la universitat de destinació

Sessions de Benvinguda, matrícula…

Tràmits en arribar a la Universitat de destinació



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

a. Es modifica on line pel Portal Serveis Estudiants

b. Mateix procediment que contratcte d´estudis inicial

4. Pròrroga i reducció de l´estada

a. Sol·licitar en erasmus.estudis@uv.es

b. Les estades prorrogades no tenen beca al 2on semestre

Tràmits en arribar a la Universitat de destinació

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
mailto:erasmus.estudis@uv.es


Resum orientatiu dels tràmits en tornar

• Certificat d´arribada per ENTREU

• Començament de les classes

• Modificació del contracte d´estudis, en el seu casOC  
2021

SET 
2021

• 1er Pagament de la beca Erasmus



1. Documentació final per entreu.uv.es: “Els meus tràmits”

a. Certificat d´estada

b. Contracte d´estudis inicial i les seues modificacions

2.   Cumplimentar on line el “Questionari UE”:

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

Tràmits en tornar a València



3. Reconeixement dels crèdits i equivalencia de notes:

a. Secretaria de la Facultat i Coordinador de Mobilitat

b. Certificat de notes enviat per la universitat de destinació

Tràmits en tornar a València



Resum orientatiu dels tràmits en tornar

• Certificat d´estada i contracte d´estudis per entreu.uv.es

• Reconeixement de crèdits i equivalència de notes

• Qüestionari UE JUL 
2022

JUNY 
2022

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/


1. Aconsellem una assegurança privada 

2. Registre a la web de consolat espanyol a l´estranger

3. Consulta el web del Ministeri d´Assumptes Exteriors

4. Busca allotjament amb temps

5. Informa´t sobre l´associació “ESN”

6. No renuncies a l´últim minut

Altres tràmits i recomanacions



8. Estigues atent al mail (usuari@alumni.uv.es) la web i les 
xarxes socials 

9. Informa´t sobre les condicions del mòbil, targetes 
bancàries, transport públic, descomptes per a l´estudiantat...

Altres tràmits i recomanacions

mailto:usuari@alumni.uv.es


Erasmus App



Ajudes econòmiques Erasmus

• Les beques econòmiques no pretenen cobrir el cost complet 
de les estades

• El finançament per al curs 2021-22 encara està per definir:   
es coneixerà al mes de juliol (us n’informarem puntualment)



Previsió Beques Erasmus 2021-22
Quantia Mensual (nombre de mesos a determinar)

*200 euros addicionals al mes per als becaris del Ministeri 2020-21



Beques Erasmus de la Unió Europea

• Es reben automàticament en el compte bancari indicat a 
l´acceptació de la beca

• Hi ha 2 pagaments: 

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

− Al finalitzar l´estada (30% del total)

• Compatibles amb les beques d´estudis del Ministeri o GVA



Altres ajudes complementàries Erasmus

• Beques de la Universitat de València

• Beques de la Generalitat Valenciana 

• Beques especials per a discapacitats

• Beques Santander Erasmus 



Estades al Regne Unit: Brexit

• El programa Erasmus+ continua al curs 2021-22

• Reciprocitat en el pagament de taxes universitàries

• Visat i permís d´estudi

• Estades Semestrals

• Estades Anuals



Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 4



Contacte

www.uv.es/relint

Erasmus.estudis@uv.es

http://www.uv.es/relint
mailto:Erasmus.estudis@uv.es
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