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Indicacions per als estudiants d'intercanvi ixent (Erasmus, SICUE i 
Programa Internacional) que realitzaran programes de mobilitat 
internacional de la Universitat de València en el curs 2020-21 
  

Actualització informativa del 7 de setembre de 2020 
(Aquesta informació pot  variar en funció de les circumstàncies) 

  
 

La recomanació general per als estudiants de mobilitat és que continuen amb els seus 

plans de mobilitat per al curs acadèmic 2020-21. Treballem en un escenari de màxima 

flexibilitat per a adaptar els programes de mobilitat a les circumstàncies actuals. 

En les estades Erasmus, depenent del país i la universitat de destinació, les classes 

podran ser presencials, semipresencials o no presencials, però només es rebran 

ajudes econòmiques en el cas que hi haja desplaçament físic de l'estudiant/a a la 

universitat de destí. Per tant, es rebran ajudes en totes les modalitats de docència pel 

temps en què l'estudiant/a romanga a l'estranger. En cap cas es rebran beques 

econòmiques sense desplaçament a l'estranger. 

 

Per a assumptes acadèmics de les estades, els corresponents Coordinadors i 

Coordinadores de Mobilitat tutoritzaran als i les estudiants outgoing en la gestió dels 

seus contractes d'estudis. 

 

La Universitat de València no sufragarà les despeses ni durà a terme proves PCR 

abans de la incorporació dels estudiants a la universitat de destí, ni al seu retorn. 

 

És molt important visitar la pàgina web informativa de la Unió Europea sobre condicions 

de viatge a Europa. A través de la web RE OPEN EU es podran conéixer les eventuals 

restriccions de viatge en l'àmbit europeu. També és molt recomanable visitar la pàgina 

web del Ministeri d'Afers Exteriors i seguir les instruccions allí esmentades. S'ha de 

tindre disponible el contacte de l'oficina consular espanyola corresponent. 

 

D'acord amb la informació proporcionada segons el paràgraf anterior, en el cas que 

els i les estudiants outgoing hagen de guardar una quarantena en arribar a les 
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universitats de destí, es recomana conéixer prèviament les condicions de la residència 

o de l'allotjament durant el període de quarantena. 

 

S'ha de comptar amb una Targeta Sanitària Europea en el moment d'iniciar 

l'estada. Aquesta targeta permet al beneficiari l'accés als sistemes nacionals de salut 

europeus en les mateixes condicions que els nacionals d'aqueixos països europeus. Si 

s'ha contractat una assegurança mèdica i de viatge a través d'una companyia 

d'assegurances, la qual cosa és altament recomanable, s'haurà de consultar com 

utilitzar-la i conéixer les prestacions. 

 

S'haurà de romandre molt atent a les comunicacions que puguen rebre's tant des de 

la Universitat de València com des de la universitat de destí. 

 

La finalitat de la Universitat de València és posar tot el seu esforç en què els seus 

estudiants outgoing puguen completar les seues estades internacionals amb èxit 

durant el curs acadèmic que comença. 

 

Vicerector d'Internacionalització i Cooperació  

Universitat de València 
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