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Fases



Enllaç a sol·licitud Erasmus y PI
Usuari i contrasenya correu UV





6

Màxim: 5 
destinacions

Eliminar o 
modificar les 
destinacions

Finalitzar per gravar la sol·licitud

Selecció de les 
universitats



Sol·licitud
UVEG



 entreu.uv.es "Expedient Programa Internacional 
2020-2021-Acceptació“

 Terminis:

 Universitats no llatinoamericanes: 26 de 
febrer

 Universitats llatinoamericanes: 30 de març

 Per a: triar semestre; dades de pagament
(Openbank o Banc de Santander), persona 
d’emergència.

 Obtenció de la carta de nomenament oficial.

 No acceptació en termini implica la renúncia.

 Tenir en compte el termini de la universitat de 
destinació per fer la sol·licitud.

Acceptació

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


Com sol·licitar
Programa 

Internacional

www.uv.es/portalumne



 Nominació prèvia per part de la UV.

 Documentació per fer la sol·l icitud: en 
carpeta docspi2021 de disco.uv.es.

 Tenir en compte el deadline per fer la 
sol·l icitud.

 Alguns deadlines matiners:

 20 de febrer: Meiji

 1 de març: Georgia College, Idaho, 
Rutgers, Waseda, York

 15 de març:  Florida International, 
California San Marcos, North Carolina 
State University

Sol·licitud a 
destinació

https://disco.uv.es/


DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD:Sol·licitud a 
destinació



 Presentació de la sol·licitud:

 Online.

 Correu electrònic.

 En paper (ho envia el Servei de 
Relacions Internacionals).

 Alguns documents electrònics i altres
en paper.

Sol·licitud a 
destinació



Contracte 
d’estudis

 Coordinador/a de mobilitat de la titulació

 Portal Serveis Estudiant

 Signatura coordinadors/es.

 Ha d’estar tancat per fer l’automatrícula.

 Crèdits internacionals.

https://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_1_Informacio_General/coordinadores_Titulacion__valen.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/


 Original en paper. L’envien al Servei de 
Relacions Internacionals i l'estudiant ha de venir 
a recollir-la.

 L’envien per email a RRII y nosaltres el reenviem
a l`estudiant.

 L´envien directament a l`estudiant vía on line o 
per email.

 La carta d'admissió s'ha de pujar a ENTREU al 
procediment de "Expedient Programa Internacional 
2020-2021-Acceptació”

 Imprescindible per al visat!!!

Carta 
d’admisió

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


 A l’ambaixada o consolat

 Què demanen?

 Carta d’acceptació

 Carta de nomenament

 Vacunes 

 Capacitat econòmica

 Certificat de penals (Argentina)

 Una taxa

 Passaport en vigor

 Entrevista (USA)

Visat



 Assegurança mèdica

 Inscripció al Registre de viatgers

 Allotjament

 Automatrícula UV

 Carta d’acceptació

 Documents digitalitzats

Abans
d’anar-te’n



 Consulta la nostra secció a la web 
“Documents útils”.

 Anar a l’oficina de Relacions Internacionals 
de la universitat de destinació

 Pujar a ENTREU “Expedient Programa 
Internacional 2020-2021-Incorporació”:

 Assegurança

 Certificat d’incorporació

 Estudiar, aprendre, aprovar i passar-ho bé.

A la teua
arribada

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-internacional/documents-utils/curs-vinent-1285869124083.html


 Pujar a ENTREU “Expedient Programa 
Internacional 2020-2021-Finalització”:

 Certificat d’estada signat i segellat
amb data de signatura no anterior a 
la data de finalització. 

 Reconeixement de crèdits:

 Enviament de notes al Servei de RRII 
o directament a la facultat

 Ho enviem al coordinador/a

 Reconeixement de crèdits per la 
Facultat

Quan tornes



Ajudes
econòmiques

Programa 
Internacional



Estades 
semestrals

Estades anuals

Àsia i Austràlia 5.000 € 6.500 €

Estats Units, Canadà i Rússia 3.500 € 5.000 €

Amèrica Llatina 2.500 € 3.500 €

NOVETAT: el pagament de la beca serà del 100% 
després d'acreditar per Entreu la incorporació a la 
universitat de destinació.

Ajudes
Econòmiques



Altres ajuts:

1.-Beques Santander Iberoamérica de 
Grado: 29 beques per a estades d’un
quadrimestre a determinades
universitats llatinoamericanes

Quantia:  3.000 euros.*

*Esta ajuda no se suma a la beca de Programa 
Internacional, sinó que la substituïx.

Ajudes
Econòmiques



Altres ajuts: 

2.- Erasmus KA107: per a la següent
destinació:

- RANEPA (3 places)

Ajut de 700 euros euros al mes 
(màxim 5 mesos).

Despeses de viatje: 530 € total 

Ajudes
Econòmiques



► Visita la web de la universitat que 
vulgues demanar per a comprovar:

 Oferta acadèmica

 Durada i dates de les estades

 Altra informació: allotjament, 
beques…

► Prepara amb temps la sol·licitud i 
no la deixes per a l´últim dia

Alguns
consells



 Parlar millor altres idiomes

 Conéixer altra cultura

 Enriquir la teua formació

 Trobar feina més fàcilment

 Gaudir una experiència única

Raons per fer
una movilitat



► www.uv.es/relint

► relaciones.internacionales@uv.es

http://www.uv.es/relint
mailto:relaciones.internacionales@uv.es
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