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Convocatòria 
Erasmus Pràctiques 

2016-2017  
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Modalitats 

 

 

►Modalitat A: pràctiques 
curriculars 

 

►Modalitat B: pràctiques per a 
recent titulats 
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Modalitat A 

 

Requisits: 

►Matrícula en grau o màster 
oficial amb pràctiques 
curriculars integrades 

►Pràctica confirmada per la 
Comissió de Pràctiques del 
Centre i l’entitat d’acollida 

►Matrícula d´assignatura de 
pràctiques 
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Modalitat A 
 

Pasos a seguir: 

1.- Sol·licitar les pràctiques 
externes a la Facultat com si fora 
una pràctiques d’àmbit estatal 

2.- Cercar una empresa o institució 
d´acollida  

3.- Sol·licitar la beca Erasmus 
Pràctiques. 
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Modalitat B 
 

Requisits: 

►Pràctica a realitzar durant el curs 
immediatament posterior a la 
finalització dels seus estudis  

►Alumnes de Grau o Màster oficial 

► Sol·licitud al curs 2015-16 

►Pràctica al curs 2016-17 
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Modalitat B 
 

Pasos a seguir: 

1.- Cercar una empresa o 
institució d’acollida. 

2.- Sol·licitar la beca Erasmus 
Pràctiques. 
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Destinacions 
► Empreses i organitzacions dels 28 

estats membres de la Unió Europea, 
Islàndia, Liechtenstein, Noruega, 
Turquia o Macedònia. 

 Empreses 

 ONG 

 Universitats 

 Hospitals 

 etc 
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Destinacions Entitats d’acollida no elegibles: 

 Institucions de la Unió Europea 

 Parlament Europeu 

 Comissió Europea 

 Tribunal de Comptes Europeu 

 Organitzacions que gestionen 
programes de la Unió Europea 
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Destinacions 
Trobar una entitat d’acollida: 

 Coordinadors de mobilitat, 
coordinadors de pràctiques o 
professors del teu centre. 

 Webs i base de dades sobre recerca de 
pràctiques. Consulta el nostre WEB  

 Estades Erasmus Estudis. 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-practiques/outgoing/trobar-una-institucio-1285846947854.html
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Durada de 
l’estada 

 

 Durada mínima: 2 mesos 

 Durada màxima: 12 mesos 

 Durada amb beca econòmica: 5 mesos 

 Entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 
de setembre de 2017 



 •11 

Durada de 
l’estada 

 

 

 

 

Important tenir en compte: 

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

Excepció: 24 mesos els estudiants de 
Farmàcia, Medicina i Odontologia 
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Durada de 
l’estada 

 

 

 

 

 

Per tant: 

Si has sigut prèviament Erasmus Estudis, 
has de descomptar als 12 mesos màxims 
la durada de la teua estada. 

Exemple: si has fet una estada Erasmus 
Estudis de 5 mesos, et quedarien 
disponibles un màxim de 7 mesos per a 
pràctiques.  

Si tens una estada Erasmus Estudis 
acreditada de més de 10 mesos, no pots 
demanar la beca Erasmus Pràctiques. 
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      Grup 1 

    
Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, 
Itàlia, Liechtenstein, Noruega, 
Regne Unit, Suècia 

      
400 € 

      Grup 2 

  
Alemània, Bèlgica, Xipre, 
Croàcia, Eslovènia, Grècia, 
Holanda, Islàndia, 
Luxemburg, Portugal, 
República Xeca, Turquia 

      
350 € 

      Grup 3 

  
Antiga República Iugoslava 
de Macedònia, Bulgària, 
Eslovàquia, Estónia, Hongria, 
Letònia, Lituània, Malta, 
Polònia, Rumania 

      
300 € 
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Ajuts 
econòmics 

 

 

 

 

 

- Primer termini:  

- 70% de l’import dels 3 primers mesos 
d’estada (fons de la UE).  

- Segon termini:  

- 30% de l’import dels 3 primers mesos 
(fons de la UE)  

- 100% de l’import del 4rt i 5é mes (fons 
propis UV). 
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Requisit 
linguístic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Servei de Relacions Internacionals 
no requereix l’acreditació de 
determinat nivell lingüístic.  

 No obstant, generalment les empreses 
de destinació solen requerir-lo en el 
seu procediment d’admissió. 
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Online 
Linguistic 
Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectiu: avaluar el nivell de 
competència en la llengua en la que es 
realitzaran les pràctiques Erasmus 

 Obligatori 

 Primer test online previ a l’estada 

 Segon test on line posterior a l’estada 

 Curs de llengua optatiu 

http://erasmusplusols.eu/es/ 

 

http://erasmusplusols.eu/es/document-media/
http://erasmusplusols.eu/es/document-media/
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Sol·licituds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari 2016-2017: 

Modalitat A: 4 terminis de sol·licituds: 

Primer: fins el 15 de juliol de 2016 

Segon: del 3 al 24 d’octubre de 2016 

Tercer: de l’11 al 29 de gener de 2017 

Quart: del 5 al 26 d’abril de 2017 

Modalitat B: fins el 15 de juliol de 2016 

(l’inici de les pràctiques ha de ser posterior 
a les dates de presentació de sol·licituds) 
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Sol·licituds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació per ENTREU:  

 Training Agreement signat per 
l’estudiant, el coordinador de mobilitat i 
l’empresa Els sol·licitants de la modalitat 
A han d’adjuntar també el document 
acreditatiu de tenir una pràctica 
assignada  

(Tota la documentació es pot descarregar al 
nostre web www.uv.es/relint) 

http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/webrelint/2_Programa_Erasmus_Practiques/2_1_Outgoing/2_1_5_Convocatories/15_16/aprovacio_pproposta_practica.pdf
http://www.uv.es/relint


 

Contacte ► www.uv.es/relint 

► practiques@uv.es 

► facebook.com/Relacions.Internaciona
ls.Universitat.Valencia 

► Twitter: @relint_UV 

 

http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia
http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia
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