Indicacions per a estudiants de la Universitat de València que participen
en el Programa Erasmus Estudis del curs 2019-20 (Estudiants ixents)
Actualització informativa a 11 de maig de 2020
(esta informació pot variar en funció de les circumstàncies)
Com a conseqüència de la situació excepcional en què ens trobem per la crisi del coronavirus i
la declaració de l´estat d´alarma a Espanya, volem informar-vos des del Vicerectorat i el
Servei d´internacionalització i cooperació, dels terminis que has de seguir com a estudiant
amb una beca del programa Erasmus estudis en el curs 2019-20.
Aquest document pretén resoldre els dubtes dels estudiants de la Universitat de València que
tinguen una beca Erasmus estudis en el curs 2019-20. La informació se centra especialment en
la forma en què heu de presentar la documentació abans de finalitzar la vostra beca.
1. Si has fet una estada Erasmus estudis de primer semestre al curs 2019-20.
En principi, no estàs afectat per les incidències que ha provocat la crisi del Coronavirus. Si no ho
has fet encara, has de pujar la documentació final (Certificat d’estada, Contracte d’estudis Inicial
amb les tres signatures i Contracte de Estudis per a Canvis –si escau-) per formulari electrònic
d´Entreu, “Beca Erasmus Estudis 2019-2020 – Finalització”.
Si la documentació és correcta, validarem els documents i rebràs els qüestionari de la Unió
Europea (EU Survey). Una vegada hages fet el qüestionari comencem la tramitació del segon
pagament de la beca Erasmus.
Tens informació més detallada en el paràgraf “A la teua tornada a València”:
http://ir.uv.es/nM8Rcq0
2. Si estàs fent una estada Erasmus estudis anual o de segon semestre al curs 2019-20, has
hagut de tornar a Espanya abans d´hora i seguir les classes on line de la universitat de
destinació
A tots els efectes és com si estigueres en la universitat de destinació. Una vegada acabades les
classes i les avaluacions, has de demanar el certificat d’estada a la universitat estrangera per
correu electrònic. Recorda demanar també que envien el certificat de notes al teu correu i, si és
possible, al correu del teu coordinador: llista de coordinadors https://go.uv.es/SdQHBp2
El certificat d’estada, el Contracte d’Estudis Inicial i el Contracte d’Estudis per Canvis s’han de
pujar per formulari electrònic d´Entreu, “Beca Erasmus Estudis 2019-2020 – Finalització”. Si la
documentació és correcta, validarem els documents i rebràs els qüestionari de la Unió Europea
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(EU Survey). Una vegada hages fet el qüestionari comencem la tramitació del pagament final de
la beca Erasmus.
Tens informació més detallada en el paràgraf “A la teua tornada a València”:
http://ir.uv.es/nM8Rcq0

3. Si estàs fent una estada Erasmus estudis anual o de segon semestre al curs 2019-20, has
hagut de tornar a Espanya abans d´hora i has canviat la teua matrícula per a
seguir assignatures de la Universitat de València al segon semestre.
S’entén que la teua mobilitat es va acabar quan te n’anares de la universitat d’acollida. Has de
demanar un certificat d’estada a la universitat de destinació estrangera. El certificat d’estada, el
Contracte d’Estudis Inicial i el Contracte d’Estudis per Canvis s’han de pujar a Entreu, “Beca
Erasmus Estudis 2019-2020 – Finalització”. Si la documentació és correcta, validarem els
documents i rebràs els qüestionari de la Unió Europea (EU Survey). Una vegada hages fet el
qüestionari comencem la tramitació del pagament final de la beca Erasmus.
Tens informació més detallada en el paràgraf “A la teua tornada a València”:
http://ir.uv.es/nM8Rcq0
4. On es pot aconseguir l’imprés del certificat d’estada?
Acceptem l’imprès de les universitats sòcies sempre que estiga signat, amb el nom de la persona
que signa i sense tatxadures ni borralls. També podeu enviar a la universitat estrangera el nostre
imprès que trobaràs en la pàgina de documents útils https://go.uv.es/JqaRk80
Algunes universitats inclouen la data d’inici i finalització en el certificat de notes i no volen donar
un certificat d’estada. En este cas, puja el certificat de notes a Entreu com si fora el certificat
d’estada.
5. Si he tornat abans d’hora, què passa amb els diners de la beca Erasmus de la Unió
Europea?
En qualsevol cas cobraràs la beca Erasmus d’acord al temps real total segons el teu certificat
d’estada. El temps total real a cobrar està limitat pel nombre de mesos concedit i que consten
en el nomenament que vas obtindre per Entreu quan acceptares la beca Erasmus. Recorda que
si continues amb docència on line a la universitat de destinació, eixe temps computa per a la
beca Erasmus.
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6. Si he tornat abans d’hora, què passa amb els diners de la beca complementària Erasmus
de la Universitat de València?
Els estudiants i estudiantes de curs complet han cobrat un import equivalent a dos mesos com
a beca de la Universitat de València. Aquests diners queden ja de propietat de l’estudiant o
estudianta encara que hages tornat abans d’hora pel coronavirus.
7. He tornat abans d’hora i seguisc les classes on line de la universitat d’acollida i estic pagant
la residència o l’apartament encara que no la utilitze. Qui m’ho paga?
En cap cas no podem pagar més beca que la que es correspon als mesos que tenies previstos fer
a la teua estada. La beca Erasmus té ixe tope com a màxim. Això significa que si estàs en València
seguint classes on line de la universitat d´acollida, eixe temps compta per al còmput de la beca
i cobraràs els diners corresponents a aquest temps.
Però no hi ha previst un pagament específic per a les despeses de la residència, sinó que rebràs
els diners de la beca Erasmus en funció del temps acreditat al certificat d´estada que et donaran
a la universitat estrangera. Este certificat recollirà el temps transcorregut entre l´inici de l´estada
a l´estranger i la finalització de les classes i avaluacions on line a la universitat estrangera. Eixos
diners et serviran per a pagar les despeses de la residència.
8. He tornat abans d’hora, he canviat la meua matrícula i no seguisc classes on line de la
universitat d’acollida. Estic pagant la residència o l’apartament encara que no l’utilitze.
Qui m’ho paga?
En cap cas no podem pagar més beca que la que es correspon als mesos previstos de la teua
estada. Per als estudiants que no tenen classes on line de la universitat estrangera i que han
finalitzat la seua estada no està previst en estos moments el pagament de les despeses de
residència segons la informació establerta per la Unió Europea i l’agència nacional espanyola
“SEPIE”. En tot cas, conserva la documentació acreditativa per si canviara aquesta informació.
9. Sóc estudiant o estudianta de només segon semestre. No arribí a anar-me’n però tinc
despeses d’avió i allotjament. Qui m’ho paga?
Per als estudiants que no arribaren a iniciar la mobilitat a l´estranger, però incorregueren en
alguna despesa, la Unió Europea i l’agència nacional espanyola “SEPIE” ha inclòs la possibilitat
de cobrar per a fer front a aquestes despeses. Conserva la documentació acreditativa. Pensem
que els pròxim mesos tindrem informació més concreta.
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10. Vaig haver de tornar precipitadament i necessite anar a arreplegar les meues coses. La
Universitat de València em pot fer una autorització de viatge?
La Universitat de València no està autoritzada a emetre autoritzacions de viatge; només podem
certificar que tens una beca Erasmus. Per altra banda, s’han de respectar les condicions de
confinament i restriccions de moviment d’Espanya i de l’altre país. Per a possibles autoritzacions
de viatge has de contactar amb la polícia espanyola i l’ambaixada del país.
11. El contracte de l’allotjament en la ciutat de destinació acaba prompte i necessite
arreplegar les meues coses.
Una possibilitat es demanar ajuda a alguan persona perquè arreplegue, empaquete i envie a
ports deguts les teues pertinences. Pot ser el responsable de la residència, el propietari del pis,
un amic o una companya d’estudis.
També pots contactar amb la secció local de l’associació Erasmus Student Nework (ESN) en la
ciutat de la universitat de destinació https://esn.org
Per últim pots contactar amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la universitat de destinació
per a consultar si han tingut casos pareguts.
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.
Universitat de València.
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