
CHECKLIST… 
 

 

Comproveu que teniu tots els documents en ordre i que no se us oblida res! 

Abans d’anar-te’n: 

Has d'haver acceptat la beca en ENTREU. 

Respecta els tràmits administratius de la teua Facultat si has optat a la modalitat A: 
pràctiques curriculars. 

Verifica que has lliurat el Conveni de Subvenció ( original)  al Servei de Relacions 
Internacionals  

Sol·licita la Targeta Sanitària Europea 

Fes el test de llengua inicial, una vegada t'ho comuniquem per mail 
 

Durant la teua estada en la institució d’acollida: 
 

Puja la còpia del teu Certificat d’arribada (Confirmation of Arrival) signat pel 
responsable de la institució d’acollida al procediment “Expedient Erasmus Pràctiques 
2016-2017” d’ENTREU.  

En cas de modificar el teu Acord de practiques, has d´emplenar L’addenda per  
modificacions en l’Acord de pràctiques i enviar-lo al Servei de Relacions 
Internacionals per correu electrònic (practiques@uv.es)  L’acord modificat ha de 
ser aprovat i signats pel  Coordinador de Mobilitat, l’empresa i per l'estudiant. 

Si vols ampliar la teua estada has de presentar l’Addenda per modificacions de 
l’Acord abans de que finalitze el termini inicial previst de pràctiques. 

En acabar el teu període, el responsable de la Institució d’acollida o l’oficina 
corresponent ha de signar-te el Certificat d'Estada i lliurar-te el document original, tenint en 
compte les advertències sobre correccions en les dates que consten al final del document.  

A la teua tornada 

Certificat d’estada. L’has de pujar al procediment “Expedient Erasmus Pràctiques 2016-
2017” d’ENTREU.  

Fes el test de llengua final, segons les instruccions que rebràs per correu electrònic 

Fes el Qüestionari EU, seguint l’enllaç que t’arribarà per mail.  

Recorda que són dos qüestionaris diferents 

El  Servei  de  Relacions  Internacionals  et  desitja  que  gaudisques  de  la  teua  experiència 
Erasmus  Pràctiques. 

Més informació sobre els requisits, beques i convocatòria a la nostra web:   

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-
internacionals/programa-erasmus-practiques/outgoing/informacio-general-1285862454909.html 
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