
INSTRUCCIONS per a la preadjudicació: 

Per a preadjudicar correctament les places és imprescindible seguir aquestes instruccions: 

- ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA: cal acudir el dia de la preadjudicació que corresponga puntualment amb el 

document d’identitat i una llista llarga de destinacions alternatives. 

Si no podeu acudir, podeu autoritzar per escrit algú, amb còpia del vostre DNI i una llista llarga de 

destinacions alternatives. 

 

- El retard ocasionarà la pèrdua de torn i passarà al final de la llista. 

 

- Per a l’elecció de destinació els coordinadors cridaran per ordre d’expedient acadèmic segons les llistes definitives. 

 

En la web de la Facultat “Mobilitat ixent” i en “Informació de la Facultat” podeu trobar la llista de destinacions per 

titulacions (és possible que des d’avui fins al dia abans de l’adjudicació aquestes llistes siguen modificades quant 

a alguna destinació i quant a les places) 

 

- Pel que fa a les destinacions amb dos idiomes aconsellem als alumnes que consulten en primer lloc l’oferta 

acadèmica que hi ha en anglès a la universitat de destinació, perquè es poden trobar, per exemple, que únicament 

s’hi oferten tres assignatures en anglès, i una vegada a la universitat de destinació hagen de tornar-se’n per no poder 

cursar-hi prou assignatures per a convalidar a València. Es responsabilitat dels estudiants tenir clara l’oferta 

acadèmica en la destinació abans de l’adjudicació de la plaça.  

Per als idiomes marcats amb el codi “Rec” (recomanat) l’acreditació del coneixement corresponent no és 

obligatòria. 

 

- No s’admetran certificats d’idioma el dia de la preadjudicació. Solament tindran valor els certificats que s’hagen 

indicat en la sol·licitud d’Erasmus. 

 

- Per als estudiants que opten per una destinació anual i vulguen reduir l’estada a un semestre és aconsellable 

sol·liciten la reducció quan siguen a la universitat de destinació i estiguen segurs que volen fer-ho. Si l’estudiant 

està segur que vol fer només un semestre (perquè té altres compromisos a València l’altre semestre, per exemple té 

pràctiques...) pot demanar que se li adjudique la destinació només per a un semestre en el moment de la 

preadjudicació. 

 

- Per als estudiants que opten per una destinació semestral i vulguen fer l’estada anual, poden sol·licitar l’extensió 

de l’estada una vegada a la universitat de destinació, però només cobraran un semestre. 

Si no es presenta l’estudiant interessat ni cap persona autoritzada es considerarà que renuncia a la plaça. 

 


