Benvolgut/da estudiant/e,
Si estàs interessat/da en realitzar una estada de mobilitat del Programa Internacional o
d’Erasmus Estudis, has d´assegurar-te que disposes del nivell d´idioma exigit en la universitat de
destinació.
El 12 de novembre és la data prevista per a que pugues fer la sol·licitud per a participar en
Erasmus Estudis o Programa Internacional al curs 2019/20. Per a la preparació del requisit
lingüístic que cal acreditar amb la sol·licitud, et facilitem la informació que cal que tingues en
compte:
1) En relació al PROGRAMA INTERNACIONAL 2019-20:
En el “Portal Serveis Estudiant” (https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/) es pot consultar
l´oferta de destinacions provisionals i les exigències lingüístiques de cada universitat (títols
admesos i nivell requerit). Hauràs de seleccionar “Programes de mobilitat amb altres
universitats” i “Consulta destinacions de mobilitat”.
En el cas de l’acreditació de l’anglès, els títols admesos són el TOEFL i el IELTS. Per tant, si estàs
interessat/da en alguna destinació anglòfona, és important que planifiques amb temps la
matrícula als corresponents exàmens, per tal de poder presentar l’acreditació en termini (Només
en el Programa Internacional: si no tens el certificat a temps incorpora un pdf de la teua
inscripció a l'examen de TOEFL o IELST amb data d'examen anterior o igual a 30 de novembre
de 2018 i podràs presentar el certificat amb la nota fins el dia 28 de desembre, improrrogable).
Pots obtenir més informació sobre el TOEFL i les dates de les properes convocatòries
en https://www.ets.org/es/toefl . També pots obtenir més informació sobre el IELTS i els llocs i
dates de realització de l'examen al següent enllaç:
https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts
L’acreditació del francès, sols és necessària en el cas de la Universitat de Montreal (Canadà), que
exigeix un nivell B2.
Més informació sobre el requisit lingüístic per al programa Internacional 20192020:
http://links.uv.es/4VfDhDM

2) En relació a ERASMUS ESTUDIS 2019-2020:
Del 27 d'agost al 14 de setembre de 2018 serà el període d'inscripció en el Centre d´Idiomes de
la Universitat de València per a les proves d'idiomes especifiques B2 d'Alemany, Anglès i Francès
que habiliten per obtindre destinacions Erasmus que exigeixen un nivell B2. Les proves es
realitzaran els dies 29 de setembre (anglés), 1 d´octubre (francès) i 2 d´octubre (alemany).

Del 12 al 30 de novembre de 2018 serà el període d’inscripció a les proves d’idiomes generals
B1 en els idiomes d’Alemany, Anglès, Francès i Italià junt a la sol.licitud on line de participació
en el programa Erasmus Estudis, per obtindre destinacions Erasmus que exigeixen un nivell B1.
Les proves es realitzaran el 15 de desembre.
En el “Portal Serveis Estudiant” es pot consultar l´oferta de destinacions provisionals i les
exigències lingüístiques que demanen les diferents universitats de destinació (títols admesos i
nivell requerit). Hauràs de seleccionar “Programes de mobilitat amb altres universitats” i
“Consulta destinacions de mobilitat”.
En aquest link, es pot consultar la taula d´equivalències lingüístiques per als estudiants que ja
tinguen alguna acreditació: http://ir.uv.es/SGX5cvA
Més informació sobre el calendari de processos i de proves d'idiomes per al curs 2019-20:

Servei de Relacions Internacionals
Universitat de València
Palau de Cerveró Pl. Cisneros, 4
46003 València
Telf: + 34 96 386 40 16/49 90
e-mail Programa Internacional: programa.internacional@uv.es
e-mail Erasmus: Erasmus.estudis@uv.es
http://www.uv.es/relint

