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Programa 
Internacional 
2019-2020 
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Fases 
1. Sol·licitud a la Universitat de València 

2. Acceptació 

3. Sol·licitud a la Universitat de destinació 

4.- Contracte d’estudis 

5. Carta d’acceptació 

6. Visat 

7. Documentació abans d’arribar 

ARRIBADA A DESTINACIÓ 

8. Documentació abans d’arribar 

9. Documentació abans de tornar 

10. Expedient acadèmic i reconeixement 
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Acceptació 
ü  entreu.uv.es 

ü   Terminis: 

o  Universitats no llatinoamericanes: 26 de febrer 

o  Universitats llatinoamericanes: 29 de març 

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

ü  Obtenció de la carta de nomenament oficial. 

ü  No acceptació en termini implica la renúncia. 

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

ü  Nominació	  prèvia	  per	  part	  de	  la	  UV.	  

ü  Documentació	  per	  fer	  la	  sol·∙licitud:	  en	  
carpeta	  docspi2020	  de	  disco.uv.es.	  

ü  Tenir	  en	  compte	  el	  deadline	  per	  fer	  la	  
sol·∙licitud.	  

ü  Alguns	  deadlines	  ma@ners:	  

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

o  8	  de	  març:	  Meiji	  

o  15	  de	  març:	  	  Florida	  Interna@onal,	  
California	  San	  Marcos,	  North	  Carolina	  
State	  University	  
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Sol·licitud a 
destinació 

DOCUMENTACIÓ	  PER	  A	  LA	  SOL·∙LICITUD:	  

ü  Nomenament de la UV. 

ü  Expedient acadèmic (en anglés o castellà). 
Demanar-ho a Secretaria de la Facultat. 

ü  Acreditació de l’idioma. 

ü  Cartes de recomanació. 

ü  Carta de motivació. 

ü  Sol·licitar assignatures (parlar amb coordinador/a 
UV). 

ü  Capacitat econòmica 

ü  Assegurança mèdica (pròpia/ amb mínims 
establerts). 
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Sol·licitud a 
destinació 

ü  Presentació de la sol·licitud: 

ü  Online. 

ü  Correu electrònic. 

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

ü  Alguns documents electrònics i altres en paper. 
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Contracte 
d’estudis 

ü  Coordinador de mobilitat de la titulació 

ü  Portal Serveis Estudiant 

ü  Signatura coordinadors. 

ü  Ha d’estar tancat per fer l’automatrícula. 

ü  Crèdits internacionals. 
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Carta 
d’admisió 

ü Original en paper. L’envien al 
Servei de Relacions 
Internacionals. 

ü Lénvien per email a RRII y 
nosaltres el reenviem a l`estudiant. 

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

ü Imprescindible per al visat. 
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Visat 

ü  A l’ambaixada o consolat 

ü Què demanen? 

o  Carta d’acceptació 

o  Carta de nomenament 

o  Vacunes  

o  Capacitat econòmica 

o  Certificat de penals (Argentina) 

o  Una taxa 

o  Passaport 

o  Entrevista (USA) 
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Abans 
d’anar-te’n 

ü  Assegurança mèdica 

ü  Inscripció al Registre de viatgers 

ü  Allotjament 

ü  Automatrícula UV 

ü Carta d’acceptació 

ü Documents digitalitzats 
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A la teua 
arribada 

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

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

ü  Pujar a ENTREU: 

o  Assegurança 

o  Certificat d’arribada 

ü  Estudiar, aprendre, aprovar i passar-ho 
bé. 
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Quan tornes 
ü  Pujar a ENTREU: 

o  Certificat d’estada signat i segellat (data 
de signatura no anterior a la data de 
finalització) 

ü Reconeixement de crèdits: 

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

o  Ho enviem al coordinador 

o  Reconeixement de crèdits per la Facultat 



	  

	  

	  

	  

	  	  

Ajudes  
Econòmiques 

	  

Estades	  
semestrals	  

	  

Estades	  anuals	  

Corea	  del	  Sud	   6.000	  €	   7.500	  €	  

Resta	  d’Àsia	  i	  Austràlia	   5.000	  €	   6.500	  €	  

Estats	  Units,	  Canadà	  i	  Rússia	   3.500	  €	   5.000	  €	  

Amèrica	  Lla<na	   2.500	  €	   3.500	  €	  



Altres	  ajuts:	  

1.-‐Beques	  Santander	  Iberoamérica	  de	  
Grado:	  al	  voltant	  de	  30	  beques	  per	  a	  
estades	  d’un	  quadrimestre	  a	  
determinades	  universitats	  
lla@noamericanes.	  3000	  euros*	  

	  

*Datos	  convocatoria	  2018/2019	  

	  

	  

	  

	  	  

Ajudes  
Econòmiques 



Altres	  ajuts:	  

2.-‐	  Erasmus	  KA107:	  per	  a	  la	  següent	  
des@nació:	  

-‐  RANEPA	  (8	  places)	  

	  

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

	  
	  	  

Ajudes  
Econòmiques 



Contacte 	  

	  

►  www.uv.es/relint  

►  programa.internacional@uv.es 


