Indicacions per a estudiants de la Universitat de València que participen en el Programa
Internacional de Mobilitat (destinacions no Europees) del curs 2019-20 (Estudiants Eixents)
Actualització informativa a 11 de maig de 2020
(aquesta informació pot variar segons 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'Internalització i Cooperació dels passos que has de seguir com a estudiant amb una beca del
programa internacional en el curs 2019-20.
Els estudiants que tenien una beca concedida per a realitzar una estada de programa
internacional en el primer semestre ja hauran finalitzat la seua estada en condicions normals.
Aquest document va destinat a resoldre els dubtes dels estudiants de la Universitat de València
amb una beca concedida en el programa internacional anual o de segon semestre 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 tornat a Espanya abans de la data prevista i has pogut continuar amb les classes i
l'avaluació en línia en la teua universitat de destinació.
1.1. En finalitzar les classes i les avaluacions en línia, hauràs de sol·licitar en la teua universitat
de destinació un certificat d'estada que inclourà el període complet de la teua mobilitat. Pots
sol·licitar-ho per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que contemple la teua universitat
de destinació. Quan tingues el certificat, has de pujar-lo al formulari electrònic de ENTREU pel
procediment habitual. Pots consultar la informació en el punt "a la teua arribada a València"
http://ir.uv.es/h9wwco9 Si aportes un certificat d'estada que no cobrisca íntegrament el teu
període de mobilitat inicialment previst, no has de preocupar-te. La teua beca econòmica
inicialment prevista no es reduirà.
Si ja has aportat el certificat d'estada o si l'aportes abans que finalitzen les classes i avaluacions
no presencials en la teua universitat de destinació, no has de preocupar-te. Gravarem en
l'aplicació informàtica el període inicial i final del certificat d'estada. Si en finalitzar les teues
classes i avaluacions online t'emeten un nou certificat d'estada amb el període complet de la
teua mobilitat, pots enviar-lo al nostre correu programa.internacional@uv.es demanant-nos
que modifiquem la teua estada, i el gravarem amb les noves dates. Això no afectarà el pagament
de la teua beca.
1.2. Per a qüestions acadèmiques, hauràs de mantindre informat al teu coordinador/a de
mobilitat de la teua situació. En finalitzar la docència i obtindre el resultat de l'avaluació, la
universitat de destinació emetrà un certificat de notes. El teu coordinador/a de mobilitat
realitzarà el reconeixement i la conversió de les notes en el teu expedient a la Universitat de
València.
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2. Si contínues presencialment en la teua universitat de destinació fins a finalitzar la teua
estada
2.1. En finalitzar les classes i les avaluacions, hauràs de sol·licitar en la teua universitat de
destinació un certificat d'estada que inclourà el període complet de la teua mobilitat. Quan
tingues el certificat, has de pujar-lo al formulari electrònic de ENTREU pel procediment habitual.
Pots consultar la informació en el punt "a la teua arribada a València" http://ir.uv.es/h9wwco9
Si aportes un certificat d'estada que no cobrisca íntegrament el teu període de mobilitat
inicialment previst, no has de preocupar-te. La teua beca econòmica inicialment prevista no es
reduirà.
2.2. Per a qüestions acadèmiques, hauràs de mantindre informat al teu coordinador/a de
mobilitat de la teua situació. En finalitzar la docència i obtindre els resultats de l'avaluació (ja
siguen presencials i/o no presencials) la universitat de destinació emetrà un certificat de notes.
El teu coordinador/a de mobilitat realitzarà el reconeixement i la conversió de les notes en el
teu expedient a la Universitat de València.
3. Si has tornat a Espanya abans de la data prevista i no has pogut continuar amb les classes i
l'avaluació en línia en la teua universitat de destinació
3.1. Si no ho has fet ja, has de sol·licitar a la universitat de destinació un certificat d'estada que
acredite el temps de la teua mobilitat en la universitat de destinació. Pots sol·licitar-ho per
correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que preveja la teua universitat de destinació. Quan
tingues el certificat, has de pujar-lo al formulari electrònic de ENTREU pel procediment habitual.
Pots consultar la informació en el punt "a la teua arribada a València" http://ir.uv.es/h9wwco9
Si aportes el certificat d'estada, la teua beca econòmica inicialment prevista no es reduirà encara
que no complisques íntegrament el període inicialment previst.
3.2. Per a qüestions acadèmiques, ja hauràs contactat amb el teu coordinador/a de mobilitat
per a aclarir quines assignatures fer durant el segon semestre a la Universitat de València i
t'hauran modificat la matrícula en la secretaria de la teua facultat.
En aquest enllaç podeu consultar les notícies que anirem publicant sobre la situació del Covid19: http://ir.uv.es/0iq2jhy
Qualsevol dubte que tingueu
programa.internacional@uv.es
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Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.
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