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ERASMUS PRÀCTIQUES: LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES 

 

El punt 3.b) de les bases reguladores de la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus 
Pràctiques de la Universitat de València per al curs acadèmic 2015/2016 estableix com a 
un dels requisits per ser beneficiari de la beca Erasmus Pràctiques que el còmput de la 
durada de la pràctica sol·licitada sumada als mesos que haja realitzat l’estudiant/a en 
altres estades Erasmus en el mateix cicle formatiu no supere el total de 12 mesos. 

D’altra banda, el punt 6 de les bases estableix que el nombre de mesos de la pràctica serà 
d’un mínim de dos. 

D’acord amb açò, es publica el llistat de sol·licitants exclosos per haver gaudit ja en el 
mateix cicle d’una estada Erasmus amb una durada superior a 10 mesos i que, per tant, no 
poden ser adjudicataris de la beca Erasmus Pràctiques perquè el mínim de dos mesos de la 
beca Erasmus Pràctiques sumat a l’estada ja realitzada supera el total de 12 mesos. 

MODALITAT A 
      

Cognoms Nom Mesos Erasmus 
gaudits 

Titulació 

FIESTAS RODRIGUEZ ANDRES 11 mesos i 22 dies 1317 - Grado de Turismo 

LOPEZ FORES LAURA 10 mesos i 16 dies 1314 - Grado de Negocios Internacionales 

ANQUELA CALIXTO RAUL 10 mesos i 5 dies 1103 - Grado de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos 

    

    
MODALITAT B 

   Cognoms Nom Mesos Erasmus 
gaudits 

Titulació 

CABO DIAGO MAR 10 mesos i 22 dies 1311 - Grado de Trabajo Social 

 

Els estudiants exclosos poden presentar al·legacions contra aquesta exclusió fins el 23 de 
juliol de 2015, amb una instància general presentada en el Registre General d’Entrada de 
la Universitat de València (Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13). 

 

València, 17 de juliol de 2014. 
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