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REQUISITS PER A LA EXTENSIÓ DE LA ESTÀNCIA DE MOBILITAT. ESTUDIANTS DE LA 

FACULTAT D’ECONOMIA (OUTGOING) 
 
Encara que l’autorització genèrica siga la regla general proposta per la VR de la UV, en 
la Facultat d’Economia, donat el gran nombre de mobilitats gestionades, la regla general 
aplicada, fins a l’actualitat, ha sigut la NO acceptació d’extensions de les mobilitats que 
estan realitzant el estudiantat de la FdE, sense importar la titulació que estiguen cursant. 
 
No obstant a lo anterior i tenint en compte les circumstàncies adverses dels dos darrers 
anys, hem considerat que a partir del present curs 21-22 es podrà acceptar l’extensió 
d’una mobilitat semestral si es donen les següents condicions: 

1. Que la titulació a la que pertany el/la estudiant que ho sol·licita concedisca la 
estància superior a un semestre i que el/la estudiant no haja disfrutat d’una 
estància anterior. 

2. Que la universitat de destí accepte de manera explícita l’extensió de l’estància 
de mobilitat d’eixe/eixa estudiant. 

3. El alumnat deu conèixer i acceptar que durant el període estès no tindrà cap 
beca. 

4. Que, segons el conveni subscrit entre les dos institucions, encara queden places 
lliures en este destí per al període de mobilitat per al que es sol·licita l’extensió, 
amb una visió genèrica en el conjunt del curs acadèmic. 

5. Que no existisca imbalance acumulat amb eixa universitat de destí. 
 
Una vegada el alumnat sol·licita al coordinador de mobilitat de la FdE la extensió de la 
seua mobilitat serà el/la coordinador/a qui, una vegada analitzades les condicions 
exigides, i comprovant si es compleixen o no, conteste al/a la estudiant sobre 
l’acceptació o denegació de la extensió sol·licitada. 
 
Una vegada autoritzada la extensió, el/la estudiant serà responsable de: 

1. Comunicar l’extensió a RRII per a que el seu estat siga canviat en la plataforma 
de mobilitat de la UV. 

2. Canviar el L.A. de manera consensuada amb el coordinador. 
3. Comunicar a la secretaria de la Facultat d’Economia l’extensió de la mobilitat i 

per tant l’eliminació de les assignatures matriculades per al segon semestre i 
l’ampliació dels crèdits internacionals. 

4. Comunicar a la ORI la extensió.  


