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Indicacions per als estudiants d'intercanvi entrants (Erasmus, Sicue i 
Programa Internacional) que realitzaran una estada de mobilitat a la 

Universitat de València en el curs 2020/21 
 
 

Actualització informativa a 7 de setembre de 2020 
(aquesta informació pot variar en funció de les circumstàncies)  

 

 

Atesa la situació actual amb la pandèmia COVID 19, l'activitat docent per al curs 2020-

2021 es basarà en els principis de protecció de la salut i benestar de la comunitat 

universitària, juntament amb l'establiment d'una docència de la qualitat més alta 

possible per a tots els estudiants. 

 

El curs acadèmic s'iniciarà el 14 de setembre. Durant el primer semestre se seguirà 

un model d'ensenyament híbrid o semipresencial i combinarà els programes 

en línia amb les classes presencials (laboratoris, sessions presencials en grups 

reduïts). Hi haurà mesures de distanciament social en les classes presencials. Es 

recomana que es contacte amb el/la coordinador(a) de mobilitat del centre 

d'acolliment si es necessita més informació. 

 

En tot cas, les classes no seran exclusivament en línia. Raó per la qual no és 

convenient retardar l'arribada a la Universitat de València per a no perdre la part 

presencial de la docència, la qual cosa podria perjudicar el desenvolupament de 

l'assignatura. Igualment, es recorda que la beca erasmus cobreix exclusivament els 

períodes d'estada efectiva en la universitat de destí, és a dir, la mobilitat física. 

 

La nostra universitat ha preparat plans de contingència si les circumstàncies 

sanitàries empitjoren. Si fóra necessari, s'aplicarien les mesures oportunes perquè els 

cursos i els exàmens es realitzen online per a no perjudicar els nostres estudiants. 
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Amb el fí d'orientar als estudiants, la Universitat de València organitzarà una sessió de 

benvinguda online per a tots els estudiants incoming que s'incorporen en el primer 

semestre. Serà una sessió interactiva que tindrà lloc el 10 de setembre a les 11h.. 

 

Durant les estades, els estudiants comptaran amb el suport del Servei de Relacions 

Internacionals, així com de les Oficines Internacionals de les Facultats on s'imparteix 

docència. Pel que fa a les qüestions acadèmiques, està prevista la tutorització per part 

dels coordinadors de mobilitat de les titulacions de grau 

 

És convenient que els estudiants incoming consulten la informació sobre els viatges a 

Espanya i les alertes sanitàries en les fonts oficials: https://ir.uv.es/gUPXz19 i que 

disposen d'una assegurança mèdica que els cobrisca davant totes les circumstàncies 

que ara s'han d'incloure per protocol del COVID-19. 

 

Com la docència seguirà un model híbrid, es recomana tindre un ordinador propi i 

accés a wifi en la seua residència a València per a poder seguir adequadament les 

classes; en les instal·lacions de la Universitat de València disposaran de cobertura wifi 

a través de la xarxa Eduroam. 

 

Es pot trobar informació específica sobre el coronavirus a la Universitat de València 

accedint a aquest enllaç: https://ir.uv.es/rJ8In3n  

 

Vicerrector de Internacionalización y Cooperación  
Universitat de València 
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