
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

MOBILITAT PROGRMA INTERNACIONAL - Curs 2017-2018 

DOCUMENTS ÚTILS: DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

A) ABANS D'ANAR-TE'N:

1. "Acceptació de la beca del Programa Internacional": has de realitzar 
l’acceptació de la beca a través del formulari on-line ENTREU. L’aplicació 
informàtica et sol·licitarà, entre altres coses, que aportes un número de compte 
corrent (del qual has de ser titular). Obligatòriament, el compte corrent ha de 
ser del Banc de Santander o de l’OpenBank. No has de remetre al Servei de 
Relacions Internacionals el justificant de realització de l’acceptació.

2. Has de contractar una assegurança mèdica, que ha de tenir almenys la següent
cobertura: assistència mèdica i sanitària tant per accident com per malaltia,
repatriació o transport sanitari de ferits o malalts, repatriació o transport en
cas de defunció, desplaçament de familiar en cas de defunció i responsabilitat
civil. Més informació a la nostra web.

3. RECORDA:
• Hauràs d'omplir el contracte d'estudis mitjançant la mateixa aplicació de

mobilitat per la què feres la sol·licitud (pots accedir des del Portal de l’Alumne).
La teua proposta de contracte d’estudis haurà de ser aprovada i signada pel
coordinador de mobilitat de la teua titulació. En la nostra web tens un manual
per a guiar-te en el procés.

• Has de matricular-te en la Secretaria de la teua facultat en un nombre de
crèdits internacionals igual al nombre de crèdits que consten en el contracte
d'estudis.

• Visat. Has de tramitar un visat d'estudiant a l'ambaixada o consolat del país de
destinació. Necessitaràs presentar la carta d'acceptació de la universitat de
destinació.

B) EN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ:

4. Hauràs de pujar al procediment d’ENTREU anomenat Expedient Programa 
Internacional - Destinació els següents documents:

a. Certificat d’arribada degudament signat i segellat per la oficina de
Relacions Internacionals de la universitat de destinació.

b. Còpia de l’assegurança mèdica amb les cobertures contractades i del
justificant de pagament d’aquesta, on s’indique el període de cobertura.

El tràmit per a l’ingrés del primer termini de la beca (70% de l’import total) s’iniciarà 
una volta rebuts el certificat d’arribada i la còpia de l’assegurança mèdica. 

5. Matricula't i completa el Learning Agreement amb la signatura i segell del
coordinador/a acadèmic/a de la universitat de destinació.
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C) ABANS DE TORNAR-TE'N I DESPRÉS DE TORNAR:

6.  Hauràs de pujar al procediment d’ENTREU anomenat Expedient Programa 
Internacional - Finalització els següents documents:

a. Certificat d’estada, degudament signat i segellat per la universitat de
destinació. Cal que en el document hi conste la data d'inici i la data
d'acabament. El document no pot estar datat més de cinc dies abans de
la data d'acabament

b.  Informe final: has d’accedir a ell a través de l’enllaç de la nostra pàgina
web. Una volta completat, es genera un PDF que hauràs de pujar a
ENTREU.

7. Contracte d'estudis. Has de dur-li l'original al teu coordinador o
coordinadora perquè et puga reconèixer les assignatures.  

El segon termini del pagament de la beca (30% de l’import total) s’inicia amb la 
recepció del certificat d’estada i l’informe final. 

Atés que l'objectiu del programa de mobilitat és rebre un aprofitament acadèmic en 
una altra universitat i per això es rep una beca, l'estudiant haurà de superar com a 
mínim el 50% dels crèdits internacionals en què estava matriculat a la Universitat de 
València. En cas contrari, haurà de retornar la totalitat de la beca. 

D) ALTRES DOCUMENTS QUE T'ADJUNTEM:

8. Nomenament com a estudiant d'intercanvi. Has de conservar-lo i portar-
lo amb tu a la universitat de destinació, ja que és la teua acreditació oficial. 

E) COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A L’ESTUDIANT
• La Universitat de València et considera estudiant propi tot i que estigues

realitzant una part dels teus estudis a altra universitat. Per tant pots continuar
fent ús dels nostres serveis. L'equip de Relacions Internacionals disposa d’un
horari d'atenció personalitzada, però la major part de les comunicacions amb
vosaltres les farem per el correu electrònic (*@alumni.uv.es) donada la dispersió
geogràfica i l'agilitat que ens dóna aquest mitjà de comunicació. A partir
d'aquest moment totes les comunicacions es realitzaran al teu correu electrònic
de la Universitat de València. Per aquesta raó si has perdut o desconeixes la
teua adreça i paraula de pas és convenient que la demanes a la secretaria del
centre. Si ho necessites pots redireccionar el teu correu.

• Recorda que hi ha més informació a la nostra pàgina web

http:www.uv.es/relint 
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