


2 

Convocatòria 
Erasmus Pràctiques 

2018-2019  
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Modalitats 

	  

► Modalitat	  A:	  pràc'ques	  
curriculars	  

	  

► Modalitat	  B:	  pràc'ques	  per	  a	  
recent	  'tulats	  
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Modalitat A 
Requisits 

► Alumnat	  de	  grau	  o	  màster	  	  

► Pràc'ca	  confirmada	  per	  la	  
Comissió	  de	  Pràc'ques	  del	  
Centre	  i	  l’en'tat	  d’acollida	  

► Matrícula	  d´assignatura	  de	  
pràc'ques	  
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Modalitat A 
Pasos a 
seguir 

	  

► Cercar	  una	  ins'tució	  d´acollida	  

► Sol·∙licitar	  les	  pràc'ques	  a	  la	  
Facultat	  

► Demanar	  la	  beca	  Erasmus	  
Pràc'ques.	  
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Modalitat B 
Requisits 

► Es	  podrà	  	  sol·∙licitar	  a	  la	  propera	  
convocatòria	  per	  al	  curs	  
2019-‐2020.	  Ara	  esta	  tancat.	  

► Estudiants	  de	  Grau	  o	  Màster	  
'tulats	  al	  curs	  2018-‐19	  

► Pràc'ca	  al	  curs	  2019-‐20	  

► Important:	  la	  sol·∙licitud	  es	  fa	  
quan	  encara	  no	  heu	  finalitzat	  el	  
curs	  2018-‐2019	  i	  hi	  ha	  un	  únic	  
termini	  per	  a	  sol·∙licitar,	  que	  serà	  
aproximadament	  fins	  a	  mitjans	  de	  
juliol	  de	  2019.	  
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Modalitat B 
Pasos a 
seguir 

► Cercar	  una	  ins'tució	  d’acollida	  
amb	  antelació	  suficient	  	  

► Sol·∙licitud	  de	  la	  beca	  Erasmus	  
Pràc'ques	  
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Destinacions Organitzacions	  dels	  33	  Estats	  europeus	  
que	  par'cipen	  en	  Erasmus:	  

'  Empreses	  

'  ONGs	  

'  Universitats	  

'  Hospitals	  

'  etc	  

	  



• 9 

Destinacions 
NO elegibles 

► Ins'tucions	  de	  la	  Unió	  Europea	  

► Organitzacions	  que	  ges'onen	  
programes	  de	  la	  Unió	  Europea	  
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Trobar una 
Destinació ► Coordinadors	  de	  mobilitat	  	  

► Coordinadors	  de	  pràc'ques	  

► Professors	  de	  la	  teua	  Facultat	  

► Estades	  Erasmus	  estudis	  

► Webs	  i	  base	  de	  dades:	  Consulta	  

Web	  de	  Relacions	  Internacionals	  
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Durada de 
l’estada ► Conjunta	  amb	  Erasmus	  Estudis	  

► Durada	  mínima:	  2	  mesos	  

► Durada	  màxima:	  12	  mesos	  

► Període	  finançat:	  màxim	  4	  mesos	  

► Entre	  l’1	  de	  setembre	  de	  2018	  i	  el	  
30	  de	  setembre	  de	  2019	  
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Durada de 
l’estada 

	  

	  

Important	  tenir	  en	  compte:	  

Un	  estudiant	  pot	  ser	  Erasmus	  (Estudis	  i	  
Pràc'ques)	  fins	  un	  màxim	  de	  12	  mesos	  
per	  cicle	  (Grau,	  Màster	  i	  Doctorat)	  

Excepció:	  24	  mesos	  els	  estudiants	  de	  
Farmàcia,	  Medicina	  i	  Odontologia	  

	  



Grup 1 
Països amb costos 
de vida més alt 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, 
Islàndia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Noruega, Regne Unit 
i Suècia 

400 € al mes 

Grup 2 
Països amb costos 
de vida mitjans 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, 
França, Grècia, Itàlia, Malta, 
Països Baixos, Portugal 

350 € al mes 

Grup 3 
Països amb costos 
de vida més baixos 

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània, Polònia, 
República Txeca, Romania, 
Turquia i Antiga República 
Iugoslava de Macedònia 

300 € al mes 

!
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Ajuda 
addicional 

	  

	  

► 100	  euros	  al	  mes	  per	  als	  
estudiants	  i	  estudiantes	  becaris	  
del	  MECD	  al	  curs	  2017-‐2018	  
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Pagaments 
	   	  

	  

	  

► Primer	  termini:	  	  

-‐  70%	  de	  l’import	  total	  (fins	  4	  mesos)	  

► Segon	  termini:	  	  

-‐  30%	  de	  l’import	  total	  (fins	  4	  mesos)	  
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Requisit 
linguístic 

	   	  

	  

	  

	  

	  

► No	  es	  requereix	  l’acreditació	  de	  
nivell	  lingüís'c	  per	  la	  Universitat	  

► No	  obstant,	  les	  organitzacions	  de	  
des'nació	  solen	  requerir-‐lo	  
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Online 
Linguistic 
Support 

(OLS) 
 

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

► Primer	  test	  online	  obligatori	  
previ	  a	  l’estada	  

► Segon	  test	  online	  obligatori	  
posterior	  a	  l’estada	  

► Curs	  de	  llengua	  opta'u	  

► Llengua	  de	  la	  pràc'ca	  

http://erasmusplusols.eu/es/ 
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Calendari 
Sol·licituds 

	   	  

	  

	  

	  

	  

► 	  Modalitat	  A	  (4	  terminis):	  	  

1.  Del	  14	  de	  juny	  al	  16	  de	  juliol	  de	  
2018	  (ja	  tancat)	  

2.  De	  l’1	  al	  22	  d’octubre	  de	  2018	  
(ja	  tancat)	  

3.   De	  l’11	  al	  29	  de	  gener	  de	  2019	  

4.   Del	  4	  al	  26	  d’abril	  de	  2019	  

	  ► 	  Modalitat	  B:	  Del	  14	  de	  juny	  al	  
16	  de	  juliol	  de	  2018	  (ja	  tancat)	  
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Sol·licitud 
Telemàtica 

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

► Presentació	  per	  ENTREU:	  	  

-‐  Training	  Agreement	  signat	  per	  
l’estudiant,	  el	  coordinador	  de	  mobilitat*	  i	  
l’empresa.	  	  

-‐  En	  la	  modalitat	  A	  han	  d’adjuntar	  també	  el	  
document	  acredita6u	  de	  tenir	  una	  
pràc6ca	  assignada	  	  

*En	  el	  cas	  de	  màster	  signarà	  el	  director	  del	  
màster.	  

► Documentació	  disponible	  al	  web:	  

	  	  	  	  	  www.uv.es/relint	  

	  



Contacte ►  www.uv.es/relint 

►  practiques@uv.es 

►  facebook.com/
Relacions.Internacionals.Universitat.V
alencia 

►  Twitter: @relint_UV     

►  Servei Relacions Internacionals: Palau 
de Cerveró. Plaça Cisneros, 4. 

•  Servei Relacions Internacionals: 

 

Twitter-Logo 




