
DOCUMENTS IMPORTANTS EN UNA MOBILITAT INTERNACIONAL 
(ERASMUS/PROGRAMA INTERNACIONAL) 

 
 
ELS ESTUDIANTS SON RESPONSABLES d’informar-se i aportar tots els documents 
exigits per: 

-La Universitat de València 
-La universitat de destí 
-El govern del país al qual va a desplaçar-se 

 

Els governs dels països o les pròpies universitats sòcies, tant del programa internacional 
com del programa Erasmus +, de vegades imposen els seus propis requisits específics 
per acceptar als/les estudiants nominats, que s’afegeixen als propis requisits exigits per 
la UV. 
 
Els requisits o documents que excedeixen les competències de la UV i recauen baix la 
responsabilitat dels/de les estudiants als que se’ls ha sigut adjudicada una estància de 
mobilitat (Erasmus o PI). Per exemple: 

• Enviament del certificat d’idioma determinat abans d’arribar al destí o abans 
d’acabar la estància; 

• Enviament de les PAU (Per a convalidar alguns GENED en EEUU); 
• Pagament de segurs mèdics específics; 
• Qüestions/documents relatius al visat; 
• Qüestions relatives a avals bancaris; 
• Abonament de targetes de transport; 
• Abonament de taxes de laboratori o cursets online, etc. 

 

Les pròpies universitats de destí informaran al estudiant arribat el moment. El 
estudiantat deu estar molt atent a les comunicacions que reba des d’ambdues 
universitats tant d’orige com de destí ja que aquest tipus de requisits, condicions o 
incidències poden sorgir de manera sobrevinguda. 

En qualsevol cas, no és el coordinador de mobilitat de la Facultat d’Economia qui pot 
resoldre aquest tipus de qüestions (sols gestiona la part acadèmica). Serà, en tot cas, el 
Servei de Relacions Internacionals de la UV (Erasmus.estudis@uv.es o en el seu cas 
programa.internacional@uv.es) i el coordinador/universitat de destí, qui poden donar 
suport en el procés de gestió de visats i altres tràmits no acadèmics. 

 

 

 

 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/documents-utils/curs-actual-1285852545913.html
mailto:Erasmus.estudis@uv.es
mailto:programa.internacional@uv.es


Requisit lingüístic. Especial referència a UK (Brexit) 
 
En les dos últimes setmanes ens han informat de que el Govern Britànic ha obligat a que 
totes les universitats britàniques, abans d’acceptar a un estudiant de mobilitat, 
exigeixen un certificat lingüístic especial que no és el B2. Donada la dificultat i la multitud 
de possibilitats que cada universitat de destí pot exigir, s’ha inclòs al Portal alumne un 
link a cada universitat implicada (vore portal alumne), per a que el estudiantat puga 
estar informat de tot. 
 

A més, aquest certificat de nivell lingüístic és necessari aportar-lo junt amb la application 
form. En cas contrari, serà impossible la obtenció del CAS (Confirmation of Acceptance 
for Studies). 

Les exigències difereixen depenent del període d’estància: 

• Els estudiants d’estància menor a 6 mesos deuran completar els requisits 
lingüístics establerts per la Universitat de destí. El llistat de certificats aprovats 
per a estàncies menors a 6 mesos pot diferir del d’estàncies anuals. 

• Els estudiants d’estància anual deuran completar tant els requisits lingüístics de 
la universitat de destí tant com els de les autoritats d’immigració. La universitat 
de destí publicarà un llistat dels certificats que s’admiteixen. En cas negatiu, serà 
necessàri realitzar un examen per a obtindre un certificat d’entre els especificats 
en el llistat.  

No obstant l’anterior i únicament a efectes de l’adjudicació de places en UK per al curs 
acadèmic 22-23, anem a adjudicar plaça en destins britànics atenent als certificats 
presentats per l’estudiantat en temps i forma referits al marc de referència europeu (B1, 
B2, C1). Sense perjudici de que l’alumne es responsable d’obtindre el certificat específic 
exigit per la Universitat britànica per aconseguir el CAS i en conseqüència el visat. Una 
acció no eximeix l’altra. 

 

Requisits acadèmics 

Tots els/les estudiants Erasmus+ estudis deuran proporcionar una còpia oficial dels seu 
expedient acadèmic en la Universitat de València en anglès com a part de la seua 
sol·licitud (seran acceptades tant les versions electròniques com les escanejades). 
Podran demanar una còpia en la Secretaria de la Facultat d’Economia. 

 

 

 

 



Requisits de visat en UK 

• Els/les estudiants amb una estància major a 6 mesos o anual que no tinguen un 
passaport britànic o irlandés, deuran obtindre un visat d’estudis. Necessitaran 
que la seua universitat d’estància els facilite el seu CAS (Confirmation of 
Acceptance for Studies) al voltant de 3 mesos abans de que comence la seua 
estància per poder sol·licitar el visat d’estudis. La taxa actual per a l’obtenció d’un 
visat d’estudis és de £348 a més de les taxa per a la cobertura sanitària de la 
NHS de £470 (un total de £818). Açò garanteix el accés a la NHS durant la 
estància. 

• Els/les estudiants amb una estància menor a 6 mesos que no tinguen un 
passaport britànic o irlandès, deuran obtindre un visat estàndar o de turista. 
Algunes nacionalitats poden obtindre aquest visat en la frontera de Regne 
Unit, la resta deurà obtindre’l amb antelació i el seu cost actual és de £95. 
Aquesta categoria de visat no té cobertura sanitària de la NHS. Els/les 
estudiants deuran comprovar en la pàgina del Govern britànic si necessiten 
obtindre el seu visat amb antelació. 

 

Presentació de Passaport en UK. NO és vàlid el DNI 

Des del 1 d’octubre de 2021, els/les estudiants de la Unió Europea o del Espai Econòmic 
Europeu necessitaran un passaport per poder entrar a Regne Unit i no se’ls serà 
permesa la entrada solament amb el DNI/NIA. 

Els/les estudiants deuran proporcionar una còpia a color de la pàgina de informació 
personal del seu passaport com a part de la seua sol·licitud. Totes les sol·licituds de visat 
també requereixen d’un passaport. 

Les sol·licituds per a visats seran tramitades per un Centre de sol·licituds de visats. 
Els/les estudiants deuran sol·licitar-lo en el de Madrid o Barcelona. 

 

Segurs de salut en UK 

• Els/les estudiants que viatgen al Regne Unit amb un visat d’estudis (estància 
anual) pagaran una taxa de la NHS que els garanteix cobertura sanitària durant 
la duració de la seua estància. S’aconsella que s’informen bé de les cobertures. 

• Els/les estudiants que viatgen amb un visat estàndard o de turista (menys de 6 
mesos) no tindran accés gratuït a la NHS. Deuran aconseguir un segur de salut 
per a la duració de la seua estància. La Universitat de València té un acord amb 
Oncampus Insurance company. No obstant, cada família pot tramitar el segur 
privat que crega pertinent.  

https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor
https://pos.tlscontact.com/spain
https://oncampus.es/universidad/universitat-de-valencia/
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