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RESOLUCIÓ DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019 DEL VICERECTOR 
D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES  PER A LA 
MOBILITAT DEL PERSONAL A PAÏSOS ASSOCIATS (NO PERTANYENTS 
A LA UNIÓ EUROPEA) EN EL MARC  DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
KA107 PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020 
     
La Universitat de València participa en el Programa Erasmus des dels seus inicis amb 
la promoció de l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i 
formació dels països europeus que hi participen. 
 
El programa Erasmus+, que acull el període 2014-2020, se centra en l’aprenentatge 
formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea, amb una vocació clara 
d’internacionalització i obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les 
capacitats educatives i formatives de les persones per l’ocupabilitat d’estudiants, 
professorat, treballadors i treballadores.  
 
L’acció clau 1 del programa Erasmus+ comprèn entre d’altres els projectes de 
mobilitat per a estudiants i personal d’educació superior amb la finalitat de: 
 

• Donar suport als educands en l’adquisició de competències amb l’objectiu de 
millorar el seu desenvolupament personal i la seua empleabilitat al mercat de 
treball europeu i fora d’aquest. 

 
• Donar suport al desenvolupament professional de les persones que treballen 

en el camp de l’educació amb vista a innovar i a millorar la qualitat de 
l’ensenyament. 

 
• Millorar les aptituds per a realitzar més eficientment les tasques al lloc de 

treball i facilitar la promoció de l’intercanvi d’experiències de treball i 
l’aprofundiment en el procés d’internacionalització. 
 

La convocatòria inclou, dins de l’acció clau 1, una acció específica, la KA107, per 
promoure la mobilitat entre les institucions d’educació superior de països del 
programa Erasmus+ i les institucions d’educació superior dels països associats (que 
no formen part del programa). 
 
L´esmentada acció es desenvolupa amb l´assignació de fons de la Unió Europea a les 
universitats que participen en el Programa mitjançant el SEPIE (Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación).  
 
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús 
de les atribucions que li confereix l’article 37.6 del Reglament d'execució 
pressupostària per a 2019, així com la Resolució de 19 de juny de 2019 (DOGV 



  

                                                                                                                                                    2 

núm. 8579 de  27 de juny de 2019), del Rectorat de la Universitat de València, per la 
qual s'aprova la delegació de funcions en els Vicerectors i les Vicerectores, la 
Secretària General, el Gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat, d'acord amb els 
Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de 
juliol, i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell de la Generalitat, 
la Llei 1/2015 de la Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; 
 
RESOL 
 
Primer 
Convocar 16 ajuts Erasmus+ de mobilitat per al personal docent i investigador (PDI) i 
10 ajuts per al personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de València, 
en el marc de la KA 107, amb la finalitat de realitzar una estada docent o formativa en 
una institució d´educació superior de països associats, a més d’aprovar les bases que 
regulen aquesta convocatòria incloses com a Annex I. 
 
Segon 
Les ajudes es finançaran amb fons de la subvenció del SEPIE a càrrec de l’orgànica 
4121409128, específica 20190549, capítol II, amb un import de 46.835 euros. 
 
Tercer 
Davant aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació de la present resolució, o bé 
es podrà plantejar directament el recurs contenciós-administratiu davant dels òrgans 
de la jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà a la seua publicació. 
 
València, 5 de Novembre de 2019 
 
Per delegació de la Rectora 
(Resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat  
de la Universitat de València, DOGV 27-6-2019)  

 
 
 
 

 
Carlos Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació  
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ANNEX I 
 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES  PER A LA 
MOBILITAT DEL PERSONAL A PAÏSOS ASSOCIATS (NO PERTANYENTS 
A LA UNIÓ EUROPEA) EN EL MARC  DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
KA107 CURS 2019-2020. 
 
1. Objecte: 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la mobilitat del personal de la 
Universitat de València mitjançant ajudes per a impartir docència (en el cas del PDI) o 
per adquirir formació (en el supòsit del PAS) en alguna de les universitats pertanyents 
a països associats del programa Erasmus+ amb les quals la Universitat de València té 
signat un acord interinstitucional, i que apareixen ofertades en l’annex II d’aquestes 
bases.  
1.2 El programa no permet l’assistència a congressos o conferències en el marc 
d’aquesta acció. 
 
2. Requisits 
2.1 Tenir la nacionalitat d’un dels estats participants en el Programa Erasmus+ o de 
tercers països, sempre que s’acredite estar en possessió d’un permís vàlid per residir 
a Espanya durant el període de la mobilitat. 
2.2 Ser personal d’administració i serveis (PAS) o personal docent i investigador (PDI) 
que forme part de la nòmina de la Universitat de València en situació d’actiu en el 
moment de fer la sol·licitud i durant el període de realització de l’estada Erasmus.  
 
3. Ajudes financeres disponibles  
Es convoquen 16 ajuts adreçats al personal docent i investigador i 10 ajuts adreçats 
al personal d’administració i serveis, per a les destinacions incloses a l’annex II 
d’aquestes bases. 
 
4. Durada 
L’ajuda subvencionarà cinc dies  d’activitat formativa o docent que hauran de realitzar-
se com a màxim fins al 31 de desembre de 2020. 
 
5. Quantia  
L’ajuda econòmica s’abonarà una volta realitzada i justificada l’estada formativa i/o 
docent que comprèn exclusivament els següents conceptes: 
5.1 Una contribució a les despeses del viatge basada en la distància entre la 
Universitat de València i el lloc on es desenvolupe l’estada formativa corresponent. La 
distància es calcularà amb el calculador de distàncies de la Unió Europea, accessible 
a través de la següent adreça:   
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Distància en Kilòmetres Quantia de l’ajut 
Entre 10 i 99 km 20 euros 
Entre 100 i 499 km 180 euros 
Entre 500 i 1999 km 275 euros 
Entre 2000 i 2999 km 360 euros 
Entre 3000 i 3999 km 530 euros 
Entre 4000 i 7999 km 820 euros 
8000 km o més 1500 euros 

 
5.2 Una dieta de 180 euros al dia, per a 5 dies de formació i/o de docència 
degudament acreditats, sens perjudici d’allò establert en el paràgraf següent. Els dies 
de formació gaudits o de docència impartits s’acreditaran a través del certificat 
d’estada que ha de signar la universitat de destinació en finalitzar l’estada. 
5.3 A més, el dia de viatge immediatament anterior al primer dia de l’activitat en 
l’estranger i el dia de viatge immediatament posterior a l’últim dia de l’activitat en 
l’estranger s’afegiran a la durada del període de mobilitat i seran tinguts en compte 
per al càlcul de l’ajut individual establert en el paràgraf anterior. 
5.4  L’ajuda s’ingressarà directament al compte corrent on la persona beneficiària 
rep la nòmina de la Universitat de València.  
5.5 La beca inclou també la cobertura d’una assegurança mèdica durant el període 
de l’estada, aquesta cobertura serà subvencionada per part de la Universitat de 
València. El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació s’encarregarà de la 
tramitació de la pòlissa una vegada les beques estiguen resoltes. 
 
6. Criteris de valoració  
6.1 Pel que fa a les mobilitats de PAS, tindran prioritat:  

a) En primer lloc, els sol·licitants que participen per primera vegada en una 
mobilitat de l´acció KA107 a la Universitat de València. 

b) En segon lloc, els sol·licitants que no hagen realitzat una mobilitat de 
personal del programa Eramus+ KA103 en els darrers 3 anys. 

c) En tercer lloc, els sol·licitants que tinguen més temps treballat com a PAS 
a la Universitat de València. 

 
6.2 Pel que fa a les mobilitats de PDI, tindran prioritat:  

a) En primer lloc, els sol·licitants que participen per primera vegada en una 
mobilitat de l´acció KA107 a la Universitat de València. 

b) En segon lloc, els sol·licitants que no hagen realitzat una mobilitat de 
personal del programa Eramus+ KA103 en els darrers 3 anys. 

c) En tercer lloc, els sol·licitants que tinguen més temps de docència 
desenvolupat a la Universitat de València. 
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7. Presentació de sol·licituds  
7.1 Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través del formulari   
accessible per via telemàtica en la seu electrònica de la Universitat de València 
ENTREU, disponible en el següent enllaç  
http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.htm 

7.2 Les persones interessades a realitzar una estada només podran presentar una 
sol·licitud d’ajuda per persona al curs acadèmic 2019-2020. 
7.3 Les persones interessades podran demanar en la seua sol·licitud fins a 3 
destinacions ordenant-les segons les seues preferències. 
7.4. La sol·licitud s’acompanyarà de: 

a) L’Acord de mobilitat per a la formació (annex III) en el cas dels i les 
sol·licitants que pertanyen al col·lectiu PAS. 

b) L’Acord de mobilitat per a la docència (annex IV) en el cas dels i les 
sol·licitants pertanyents al col·lectiu PDI.  

En aquesta fase del procés només caldrà adjuntar l’acord de mobilitat per a la primera 
de les destinacions sol·licitades, sens perjudici de presentar-ne un altre addicional en 
cas que s’adjudicara una destinació diferent de la primera opció sol·licitada. Els 
esmentats acords s’adjuntaran a la sol·licitud telemàtica escanejats i degudament 
complimentats i signats per la persona sol·licitant, la persona responsable a la 
universitat de destinació i el o la superior del sol·licitant en el cas del PAS o el 
coordinador/a de mobilitat de centre en el cas del PDI.  
7.5 Les dades referides al temps de docència i d’antiguitat especificades en l’apartat 
c) dels punts 6.1 i 6.2 respectivament, seran recabades d’ofici pel Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació.  
7.6 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del dia 
següent a la publicació d’aquesta convocatòria. 
 
8. Instrucció i resolució  
8.1 La instrucció del procediment es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals 
i Cooperació de la Universitat de València. El lloc de publicació de qualsevol acte 
administratiu relacionat amb aquesta convocatòria serà el tauler d’anuncis de la 
Universitat de València. 
8.2 L'avaluació de les sol·licituds i la proposta d'adjudicació de les places, d'acord amb 
els criteris establerts en aquestes bases, serà realitzada per una comissió de valoració 
que dictarà una proposta de concessió. 
8.3. La comissió de valoració estarà integrada per: 

a) El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació o persona en qui delegue, 
que actuarà com a President. 
b) El Delegat del Rector per a la Mobilitat i l’Intercanvi o persona en qui delegue. 
c) El Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació o persona en qui 
delegue, que actuarà com a secretari. 

http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/index_es.htm
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
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8.4 El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de 
concurrència competitiva, segons el que es disposa en l’article 22 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, i d’acord amb els criteris establerts en el punt 6 d’aquestes 
bases.  
8.5 L'adjudicació definitiva de les destinacions als beneficiaris serà resolta pel 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València i es 
publicarà al tauler d’anuncis de la Universitat de València. El termini de resolució del 
procediment i notificació no pot excedir de 6 mesos a partir de la publicació d'aquesta 
convocatòria 
8.6 Tal i com s’estableix al punt 4 d’aquesta convocatòria, les estades de mobilitat 
hauran de tenir una durada mínima de 5 dies d’activitat. Aquestes mobilitats no podran 
iniciar-se abans de l’1 de març de 2020 i hauran de finalitzar, com a màxim, el 30 de 
desembre de 2020.  
 
9. Llista d’espera i oferta de places no adjudicades  
9.1 En cas de renúncia a la beca per part d’algun beneficiari, aquesta s’haurà de 
realitzar per escrit mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
ka107@uv.es. En aquest supòsit, si es produeix amb l’antelació necessària tot i 
considerant el termini màxim per a realitzar la mobilitat especificat al punt 8.6, la beca 
s’assignarà als suplents per ordre de prelació, d’acord amb els criteris de valoració 
establerts en la base sisena. 
9.2 Després de la baremació corresponent i de la subsegüent adjudicació de 
destinacions, el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació d’acord amb les 
directrius del programa Erasmus+, pel que fa l’execució màxima de la subvenció, se 
reserva el dret d’oferir-les a aquells sol·licitants que després del corresponent procés 
d’adjudicació no hagen obtingut cap mobilitat.  
S’oferiran les places als potencials candidats en llista d’espera per ordre de baremació, 
d’acord amb els criteris establerts en la base sisena, i amb les condicions que 
s’estableixen tot seguit: 
• En primer lloc, s’oferiran les vacants dins del mateix col·lectiu PDI O PAS 
respectivament i si encara així persistiren ajudes pendents d’adjudicar s’oferiran a 
l’altre sector per l’esmentat ordre de baremació. 
• En segon lloc, la reconversió de places es donarà en cas de quedar desertes places 
d’un col·lectiu i sempre que hi haja sol·licituds vacants o candidats pendents 
d’adjudicació de l’altre col·lectiu 
• Finalment, aquells candidats que hagen obtingut una mobilitat no podran accedir a 
aquest procediment supletori d’oferta de places.  
 
10. Obligacions de les persones beneficiàries 
10.1 Una vegada publicada la resolució d’adjudicació i abans d’anar-se’n, les persones 
beneficiàries de les ajudes hauran de lliurar el conveni de subvenció amb la 
informació requerida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, segons el 
model de l’Annex V. 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
mailto:ka107@uv.es
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10.2 Les persones beneficiàries de les ajudes, finalitzada l’estada, hauran de justificar 
la realització efectiva de l´activitat formativa, mitjançant l’aportació de la següent 
documentació: 
 

a) Certificat d’estada i durada expedit  per la persona responsable de la 
Unitat Gestora de la Universitat de destinació (Annex VI), signat   amb data 
igual o posterior a l’últim dia de l’activitat formativa i ha de comprendre 
exclusivament els dies d’activitat o lectius. El certificat s’haurà de lliurar al Servei 
de Relacions Internacionals i Cooperació en el termini d’un mes des de la 
finalització de l’estada. 

 
b) Qüestionari EU (EU survey), que es complimentarà i remetrà on-line en el 

termini dels 30 dies naturals posteriors a la recepció de la invitació per a 
complimentar-lo. La invitació s’envia als i les beneficiàries per correu electrònic 
una volta presentat el certificat original d’estada i durada. 
 

c) Memòria justificativa de les despeses de transport (Annex VII) 
acompanyada dels corresponents justificants originals. Es pot remetre per 
correu intern al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 

 
11. Altres obligacions de les persones beneficiàries 
11.1 Les persones beneficiàries hauran de sol·licitar el corresponent permís d’acord 
amb la normativa aplicable. 
11.2 En cas que la persona beneficiària de l’ajuda deixara de complir amb algun dels 
requisits establerts en el punt 2 d’aquestes bases haurà de comunicar-ho al Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació en el termini de 10 dies des què es produisca el 
fet. 
11.3 Els i les beneficiàries es comprometen a participar en les activitats de difusió 
relacionades amb aquest programa que eventualment puga organitzar el Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació. 

11.4 En cas d’incompliment de les obligacions del punt 10 d’aquesta convocatòria, el 
beneficiari o la beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes a la Universitat 
de València. 
 
12. Incompatibilitats de les beques. 
No ser beneficiari/ària durant el 2019-2020 d’una ajuda Erasmus + KA107 per a la 
Mobilitat del Personal Docent i Investigador (PDI) o del Personal Administratiu i de 
Serveis (PAS) respectivament. 
 
13. Crèdit assignat  
Les ajudes es finançaran amb fons de la subvenció del SEPIE a càrrec de l’orgànica 
4121409128, específica 20190549, capítol II, amb un import de 46.835 euros 
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14. Dades de caràcter personal 
14.1 Dades del Responsable 
Universitat de València - Estudi General 
CIF: Q4618001D 
Av. Blasco Ibáñez 13 
46010 València 
lopd@uv.es 
 
14.2 Finalitats i base jurídica del tractament 
Les dades personals subministrades en aquest procés de presentació de sol·licituds 
per a participar en la present convocatòria, s'incorporaran als sistemes d'informació 
de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud 
de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) núm. 1288/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, pel qual es crea el 
programa «Erasmus » així com allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
14.3 Procedència de les dades 
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant. 
14.4 Destinataris de les dades personals 
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de les sol·licituds per a participar en 
la present convocatòria s'informa que se cediran les dades estrictament necessàries 
en els següents supòsits i per a les finalitats següents: 
- Per al compliment de deures legals de col·laboració, a les Forces i Cossos de 
Seguretat, Ministeri Fiscal, jutges i tribunals, així com Autoritats independents en 
l'exercici de les seues funcions. 
- Per al pagament, si escau, de les quantitats objecte d'ajuda, als bancs o caixes. 
- A la Comissió Europea per a la supervisió i la coordinació de les estructures 
encarregades de l'execució del programa a escala nacional. 
- Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l’ajut en el portal de transparència de 
Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d’allò establert en 
l’article 8.1a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern i del article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de 
Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana. 
 
14.5 Període de conservació dels dades 
La Universitat de València conserva les dades de naturalesa acadèmica per a la 
integració i acreditació de la docència amb caràcter indefinit, llevat que la llei dispose 
una altra cosa. 
 
14.6 Drets 
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del 
tractament l'accés a les seues dades personals, a la rectificació o la seua supressió, a 

mailto:lopd@uv.es
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la limitació del seu tractament, a oposar-se a algun tractament i a la portabilitat de les 
dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant 
l'enviament d'un correu dirigit a lopd@uv.es remès des d'adreces oficials de la 
Universitat de València, o bé, mitjançant escrit acompanyat de fotocòpia d'un 
document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigida al 
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València. 
14.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 
La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades 
a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça de correu electrònic (lopd@uv.es) per 
a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de 
controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici 
del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent. 
14.8 Polítiques de privadesa de la Universitat de València 
Pot consultar les nostres polítiques de privadesa en http://links.uv.es/qbf2qd6 
 
15. Reclamacions  
Davant la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es 
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia 
següent a la seua publicació, davant el mateix òrgan que dicte la resolució, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos 
comptadors des del dia següent a la seua publicació.  
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ANNEX II 
DESTINACIONS  OFERTADES PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL  A 
PAÏSOS ASSOCIATS (NO PERTANYENTS A LA UNIÓ EUROPEA) EN EL 
MARC  DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA107 CURS ACADÈMIC 2019-
2020. 
 

UNIVERSITATS OFERTADES 
El nombre de places  que hi apareixen en cada país són el total de places oferides per 
a triar entre les universitats disponibles amb un màxim d’una plaça oferida en cada 
institució: 
 
A.- Personal Docent i Investigador: 
 
PAÍS: Armènia 
TOTAL Nº PLACES 2 
 

 
Eurasia International University en Yerevan 

 
 

Yerevan State University en Yerevan 
 

 
PAÍS: Bòsnia i Hercegovina 
TOTAL Nº PLACES 3  

 
 

Javna Ustanova Univerzitet u Tuzli Universitas Studiorum Tuzlaensis (University of 
Tuzla) en Tuzla 

 
 

University of Mostar  
 
 

University of Sarajevo 
 

 
PAÍS Xina 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Shandong University 
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PAÍS Etiòpia 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Wolaita Sodo University 

 
 
PAÍS: Israel 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

  
The Hebrew University of Jerusalem  

 
 
PAÍS Kazakhstan  
TOTAL Nº PLACES 2 
 
 

 
Al-Farabi Kazakh National University  

 
 

Nazarbayev University  
 

 
 
PAÍS Marroc  
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Université Abdelmalke Essaadi 

 
 
 
PAÍS Rússia 
TOTAL Nº PLACES 2 
 

 
MV  Lomonosov Moscow State University 

 
 

The Russian Presidential Academy Of National Economy And Public Administration 
en Moscou 
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PAÍS Tunísia 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
University of Sousse en Sussa 

 
 
PAÍS Ucraïna 
TOTAL Nº PLACES 2 
 

 
Ternopil Ivan Puluj National Technical University en Ternopil 

 
 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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B.- Personal d’Administració i Serveis: 
 
PAÍS: Armènia 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Eurasia International University en Yerevan 

 
 
PAÍS: Bòsnia i Hercegovina 
TOTAL Nº PLACES 2  

 
 

University of Mostar  
 
 

University of Sarajevo 
 

 
PAÍS Xina 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Shanghai International Studies University 

 
 
PAÍS: Israel 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

  
Tel Aviv University  

 
 
PAÍS Kazakhstan  
TOTAL Nº PLACES 1 
 
 

 
Al-Farabi Kazakh National University  
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PAÍS Marroc  
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Université Cadi Ayyad 

 
 
PAÍS Rússia 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
MV  Lomonosov Moscow State University 

 
 

 
PAÍS Tunísia 
TOTAL Nº PLACES 1 
 

 
Université Libre de Tunis en Tunísia 

 
 
 
PAÍS Ucraïna 
TOTAL Nº PLACES 1 

 
Ivan Franko National University of Lviv en Lviv 
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	2.1 Tenir la nacionalitat d’un dels estats participants en el Programa Erasmus+ o de tercers països, sempre que s’acredite estar en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de la mobilitat.
	2.2 Ser personal d’administració i serveis (PAS) o personal docent i investigador (PDI) que forme part de la nòmina de la Universitat de València en situació d’actiu en el moment de fer la sol licitud i durant el període de realització de l’estada Era...

		2019-11-05T14:21:41+0100
	CARLOS CECILIO|PADILLA|CARMONA




