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Indicacions sobre els programes de mobilitat internacional de la 

Universitat de València en el curs acadèmic 2020-21 

 

Actualització informativa a 1 de juny de 2020 

(esta informació pot variar en funció de les circumstàncies) 

 
Com a conseqüència del moment 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, de la situació actual dels programes de mobilitat 
internacional previstos per al curs 2020-21.  
 
El contingut d´aquest document recull les previsions actuals i pot veure´s modificat per les 
instruccions que aproven els organismes internacionals, estatals o autonòmics competents.  
 
La Comissió Europea i el “Servicio Español para la Internacionalización de la Educación” (SEPIE), 
que gestiona el programa Erasmus a Espanya, han confirmat que el programa Erasmus no s´ha 
suspès per al curs 2020-21 i que s´adoptaran mesures per adaptar els intercanvis Erasmus a la 
nova realitat derivada de la crisi del coronavirus. 
 
La Universitat de València treballa en un escenari de continuïtat amb els seus programes de 
mobilitat del curs 2020-21.  
 
Aquest document conté informació relacionada amb: 
 
 

A) Mobilitats d´estudiants ixents (outgoing)  
 
 

B) Mobilitats d´estudiants entrants (incoming) 
 

 
C) Mobilitats Erasmus de personal (PAS i PDI) 

 

 
 

------------------------------------      
 
 
 
 
 

 

mailto:vicerec.internacional.cooperacio@uv.es
http://www.uv.es/relint


 

              
    
 
 

   2 
 

                vicerec.internacional.cooperacio@uv.es 
46003 – València www.uv.es/relint 
Pça. Cisneros, 4 tel. 96 392 62 61 

 

A) MOBILITATS D´ESTUDIANTS IXENTS (OUTGOING).  
 
Alumnat de la Universitat de València que té previst realitzar una estada de mobilitat al curs 
2020-21. 
 
1. Indicacions generals per a tot l’alumnat ixent (outgoing): 
 
La recomanació general per a l’estudiantat de mobilitat és que continue endavant amb els seus 
plans de mobilitat per al curs 2020-21.  
 
Hi ha un contacte permanent amb totes les universitats sòcies (prop de 500) per tal de tindre 
informació actualitzada sobre les condicions en què es duran a terme les mobilitats dels alumnes 
(modalitats de docència, possibles cancel·lacions, etc). Es treballa es un escenari de màxima 
flexibilitat per a adaptar els programes de mobilitat a les indicacions rebudes. 
 
Els nomenaments, les nominacions i la resta de tràmits administratius als programes de 
mobilitat Erasmus estudis i programa internacional s´estan fent en els terminis previstos per 
part de la Universitat de València. Hi ha que tindre en compte que les llistes de les estades 
adjudicades en ambdós programes van ser publicades abans de que es decretara l´estat 
d´alarma.  
 
No obstant això, davant la incertesa sobre l´evolució de l´emergència sanitària a tot el món, 
algunes universitats internacionals han informat de canvis sobrevinguts que afecten a l´execució 
de les mobilitats i que es poden resumir en: 
 

 Modificacions en els terminis o en els processos de gestió. 
 

 Canvis en la forma en què s´impartirà la docència. 
 

 Cancel·lacions de mobilitats al primer semestre del curs 2020-21. 
 
A mesura que la Universitat de València reba aquesta informació pels canals oficials, ho 
comunicarem a les persones interessades. 
 
D´acord amb allò que s´ha exposat, fem les següents recomanacions generals a l’estudiantat de 
mobilitat ixent: 
 

I. Si no ho s´ha fet encara, contactar amb el coordinador o coordinadora de mobilitat de 
titulació a la Universitat de València per confeccionar el teu contracte d´estudis. S´ha de 
tindre tancat el contracte abans de fer l´automatrícula a la Universitat de València del 
curs 2020-21. (L´automatrícula començarà a partir del 20 de juliol). 
 

II. Estar molt atent a les comunicacions que es puguen rebre tant des de la Universitat de 
València o com des de la universitat d´acollida. 
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III. Si l´estada és Erasmus, consultar aquesta pàgina web del SEPIE on es publica 
periòdicament informació actualitzada de la situació en cada país europeu. En el cas 
d´una estada del programa internacional es pot consultar les recomanacions de viatge 
publicades al web del Ministeri d´Afers Estrangers espanyol, així com la informació dels 
diversos consolats (les seues xarxes socials són una bona font d´informació). Caldrà 
comprovar les condicions sanitàries i de mobilitat en el país de destinació abans de fer 
l´estada. Per al Programa Internacional potser hi haja més restriccions de mobilitat per 
al primer semestre; per la qual cosa es recomana realitzar les estades presencials al 
segon semestre. 
 

IV. Consultar informació sobre l´allotjament a la destinació. Però evitar reservar allotjament 
si hi ha que avançar diners i no és reemborsable. 
 

V. No comprar bitllets de transport en aquest moment i fins que hi haja una major certesa 
sobre les dates d´incorporació a la universitat de destinació. 
 

VI. Si finalment es vol renunciar a l´estada de mobilitat, demanem que es faça de forma 
expressa. En el paràgraf de documents útils de cada programa de mobilitat al web 
www.uv.es/relint es troba la informació sobre com fer la renúncia. No hi haurà cap 
penalització i es podrà sol·licitar el mateix de programa de mobilitat altre curs. La 
renúncia s´haurà de fer, preferentment, abans del 30 de juny de 2020. 

 
 
2. Indicacions Específiques per a l’alumnat ixent (outgoing) al programa Erasmus Estudis. 
 
La Comissió Europea i el “Servicio Español para la Internacionalización de la Educación” (SEPIE) 
han declarat que les mobilitats Erasmus han de continuar endavant per al curs 2020-21 en la 
mesura que siga possible, encara que reconeix que la incorporació física de l´alumnat Erasmus 
a les universitats de destinació serà complicada en alguns casos; especialment al primer 
semestre.  
 
Segons les últimes notícies rebudes, la Comissió Europea confirma que l´estudiantat podrà 
realitzar estades Erasmus de mobilitat no presencial, si bé no ha aclarit si hi haurà i com serà el 
finançament durant el temps en què no hi haja incorporació física a la universitat de destinació. 
Es publicaran els detalls quan es tinga més informació. 
 
A la vista d´aquesta informació:  
 

I. Si la Universitat de destinació cancel·la la mobilitat per al primer semestre del curs 
2020-21, s´intentarà reubicar la mobilitat al segon semestre a la mateixa universitat. En 
cas que això no siga possible, s´estudiaran alternatives de mobilitat en altres universitats 
per al segon semestre. Això és aplicable tant a estades de primer semestre com a 
estades de curs complet. 

 
II. Si la Universitat de destinació cancel·la la mobilitat presencial per al primer semestre 

del curs 2020-21, però ofereix docència online, l´estudiantat podrà continuar la seua 
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estada de forma no presencial fins que siga possible la incorporació física a la Universitat 
de destinació. Es tractaria de fer una mobilitat mixta (presencial i no presencial). Això és 
aplicable tant a estades de primer semestre com a estades de curs complet. 

 
III. En el programa Erasmus Estudis, en el cas de que finalment l’estudiant/a renuncie a 

l´estada Erasmus en el curs 2020-21, no està prevista la reserva de la destinació ni que 
tinga major prioritat en l´elecció de la destinació per al el curs 2021-22. 

 
 
3. Indicacions Específiques per a l’alumnat ixent (outgoing) al programa Erasmus Pràctiques. 
 
El “Servicio Español para la Internacionalización de la Educación” (SEPIE) té pendent la publicació 
de l´adjudicació del nombre de beques Erasmus pràctiques que li corresponen a la Universitat 
de València al curs 2020-21. Aquesta publicació s´ha vist afectada per la suspensió de terminis 
administratius decretada per la declaració de l´estat d´alarma. Una vegada la Universitat de 
València conega el nombre de beques adjudicades pel SEPIE, es publicarà la convocatòria per al 
curs 2020-21. La previsió es que la publicació es faça a partir del mes de setembre de 2020 per 
a dur a terme mobilitats al llarg del segon semestre. 
 
 
4. Indicacions Específiques per a l’alumnat ixent (outgoing) al programa Erasmus màster. 
 
La previsió es que la publicació de la convocatòria 2020-21 es faça de la forma habitual. És a dir, 
a partir del mes de setembre de 2020 per a dur a terme mobilitats al llarg del segon semestre. 
 
 
5. Indicacions Específiques per a l’alumnat ixent (outgoing) al Programa Internacional. 
 

I. Si la Universitat de destinació cancel·la la mobilitat per al primer semestre del curs 
2020-21, s´intentarà reubicar la mobilitat al segon semestre a la mateixa universitat. En 
cas que això no siga possible, s´estudiaran alternatives de mobilitat en altres universitats 
per al segon semestre. Això és aplicable tant a estades de primer semestre com a 
estades de curs complet. 

 
II. Si la Universitat de destinació cancel·la la mobilitat presencial per al primer semestre 

del curs 2020-21, però ofereix docència online, l´estudiantat podrà continuar la seua 
estada de forma no presencial fins que siga possible la incorporació física a la Universitat 
de destinació. Es tractaria de fer una mobilitat mixta (presencial i no presencial). Això és 
aplicable tant a estades de primer semestre com a estades de curs complet. 
 

III. En funció de la disponibilitat pressupostària de la Universitat de València, es resoldrà si 
hi haurà finançament durant el temps en què no hi haja incorporació física de l´estudiant 
a la universitat de destinació.  
 

IV. En tractar-se d´un programa finançat amb el pressupost de la Universitat de València i 
en el qual no li son d´aplicació les regles pressupostàries del programa Erasmus, en el 
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cas que l’estudiant/a finalment renuncie a l´estada en el curs 2020-21, s´estudiarà la 
reserva de la destinació en l´elecció de la destinació per al curs 2021-22. No s´inclou la 
possibilitat de fer una estada combinada entre els cursos 2020-21 i 2021-22. 

 
6. Indicacions Específiques per a l’alumnat ixent (outgoing) al programa SICUE 

 
L’estudiantat interessat en participar en la convocatòria SICUE al curs 2020-21 havia presentat 
la seua sol·licitud fins el 13 de març. L´adjudicació de les destinacions es va interrompre per la 
declaració de l´estat d´alarma, que suspenia tots els terminis administratius. La resolució amb 
les destinacions adjudicades s´ha publicat al web www.uv.es/relint el dia 1 de juny. S´informarà 
per mail a tots l´estudiantat amb una destinació adjudicada. 
 
7. Indicacions Específiques per a l’alumnat ixent (outgoing) de lliure mobilitat 

 
No està prevista l´aprovació de la convocatòria de lliure mobilitat per a estudiants ixents de la 
Universitat de València al curs 2020-21. 
 
 
B) MOBILITATS D´ESTUDIANTS ENTRANT (INCOMING):  

 
Alumnat d´universitats que tenen subscrit un conveni de mobilitat amb la Universitat de 
València i tenen previst estudiar a la Universitat de Valencia al curs 2020-21 als programes de 
mobilitat Erasmus estudis, Programa Internacional o SICUE.  
 
Es recomana als estudiants entrants:  
 

1) Estar molt atent a les comunicacions que puguen rebre tant des de la Universitat de 
València o com des de la universitat d´origen. 
 

2) Consultar informació sobre l´allotjament per a l´estada a la Universitat de València. Però 
evitar reservar allotjament si cal avançar diners i no són reemborsables. 
 

3) No comprar bitllets de transport en aquest moment i fins que es tinga una major certesa 
sobre les dates d´incorporació a la universitat de destinació. 
 

4) La modalitat de docència durant el primer quadrimestre està subjecta a les directrius 
indicades per les autoritats competents. És molt probable que el curs 2020-2021 s'inicie 
o es desenvolupe per complet amb docència semipresencial. 
 

5) Es podrà participar com estudiant Incoming en un programa de mobilitat de la 
Universitat de València de forma presencial o de forma no presencial; de la mateixa 
forma en què s´haja previst per a la resta d´estudiantat de les corresponents 
assignatures.  
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C) MOBILITATS ERASMUS DE PERSONAL (PAS I PDI) 
 

Una vegada la Universitat de València conega el nombre de beques adjudicades pel “Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación” (SEPIE), es publicarà la convocatòria per al 

curs 2020-21. La previsió és que es faça a partir del mes de setembre de 2020 per a dur a terme 

les mobilitats al llarg del segon semestre. 
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