REQUISIT LINGÜÍSTIC ERASMUS ESTUDIS
CONVOCATÒRIA 2019 - CURS 2020/2021
1.- Atés que un dels requisits del programa Erasmus+ és garantir que els estudiants
i les estudiantes tinguen el nivell de competència lingüística necessari per a traure
profit acadèmic de l’estada de mobilitat, els estudiants i estudiantes han d'acreditar
el nivell de competència lingüística establert per la Universitat de València en funció
de l’acord bilateral i les característiques de la universitat sòcia.
2.- La informació relativa al nivell lingüístic exigit en cada universitat de destinació es
pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiants
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ dins de l'opció "Programes d'intercanvi amb
altres universitats” → “Consulta programes d'intercanvi"
3.- Amb caràcter general, cada destinació té marcat un idioma i un nivell de
competència lingüística que l´estudiant ha d´acreditar. No obstant això:
a) En les destinacions on apareixen dos o més idiomes, l´acreditació del nivell en
qualsevol d´ells serà vàlid per a complir amb el requisit lingüístic d’aquesta
convocatòria a efectes de l’adjudicació. Si s’hi indica, els dos idiomes són
obligatoris, en aquest cas es recomana consultar la web de la universitat de
destinació.
b) En les destinacions d´Itàlia i Portugal, quan l´idioma aparega marcat com a
“Rec” (Recomanat), l’acreditació del nivell de competència lingüística no serà
obligatori per a obtindré l’adjudicació.
c) En les destinacions on s´especifica un certificat o certificats concret (TOEFL,
IELTS...) l´estudiant haurà de consultar el web de la universitat de destinació per a
informar-se de l’acreditació lingüística requerida.
d) No s’accepten certificats d’A1 ni d’A2
e) No s’accepten certificats d’espanyol ni de valencià
4.- El coneixement lingüístic s'acredita presentant els certificats de coneixements
arreplegats a la Taula d'Equivalències d'Acreditació de llengües L2 de la Universitat
de València, que consta com a Annex II i que també es pot consultar sota l'epígraf
"Equivalències Acreditació Llengües" en www.uv.es/relint Pots consultar la Taula en
el full Taula d´Equivalència Acreditació Llengües.
5.- Els estudiants i estudiantes que vulguen acreditar el coneixement lingüístic inclòs
en l´oferta de destinacions d´acord amb la Taula d´Equivalències de l´Annex II,
hauran de presentar telemàticament el certificat que acredite el coneixement
lingüístic, adjuntant-lo en forma de fitxer electrònic junt a la sol·licitud del programa
Erasmus Estudis (https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/) i fins al 29 de novembre.
Es recomana anomenar aquest fitxer amb el primer cognom del sol·licitant escrit
sense accents, apòstrofs o altres caràcters pocs freqüents en anglés, no admet
espais en blanc.
6.- El dia 12 de desembre de 2019 es publicaran en el web www.uv.es/relint els
resultats de les acreditacions presentades. En cas que el certificat no es considere
vàlid, l’estudiant/a quedarà inscrit d’ofici en la prova de B1.
twitter.com/relint_UV
www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia
e-mail: relaciones.internacionales@uv.es
Web:
www.uv.es/relint

PROVES D´IDIOMA B1
Per a les destinacions que tinguen un nivell lingüístic B1, els estudiants i les
estudiantes que no puguen acreditar-ho d'acord amb la Taula d´Equivalències
anterior, podran acreditar els seus coneixements d'anglès, francés, alemany o italià
mitjançant la superació d'una prova de nivell B1 que organitzarà la Universitat de
València. Les proves consistiran en una avaluació escrita de comprensió, vocabulari i
gramàtica general. Està en estudi la realització, també, d’una prova de portugués.
INSCRIPCIÓ EN LES PROVES D´IDIOMA B1
Al realitzar la sol·licitud Erasmus estudis en https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
l'estudiant que no puga acreditar el coneixement lingüístic d´acord amb la Taula
d´Equivalències de l’annex II i vulga obtindre una destinació que tinga un nivell B1
dins de l´oferta de destinacions, es podrà inscriure en les proves d´idiomes B1.
LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
Les proves d´idiomes B1 es realitzarà el dia 14 de desembre a la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Els estudiants i les
estudiantes només podran participar en les proves dels idiomes que corresponguen
a les destinacions sol·licitades.
La distribució d'estudiants per idioma, hora i aula es publicarà en la pàgina web de
relacions internacionals www.uv.es/relint el dia 12 de desembre. Els resultats de les
proves, que tindran una qualificació d'apte o no apte, es publicaran en la web de
relacions internacionals abans del 15 de gener de 2019.
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES:
 Els estudiants i les estudiantes que van presentar-se en octubre a la prova de
nivell B2 en anglés, francés o alemany del Centre d´Idiomes de la Universitat,
hauran d’adjuntar el document de superació de la prova en format de fitxer PDF
junt a la sol·licitud Erasmus Estudis fins el 29 de novembre.
 Els estudiants i les estudiantes de les titulacions filològiques i de Magisteri en
llengua estrangera podran presentar un certificat dels seus centres que acredite
el nivell de coneixement lingüístic. Per a això, hauran de demanar-lo en la
Secretaria i presentar-lo telemàticament junt a la sol·licitud Erasmus fins el 29 de
novembre.
 Els estudiants i les estudiantes que varen fer alguna de les proves de llengua
organitzades pel Servei de Relacions Internacionals o pel Centre d´Idiomes de la
Universitat en cursos passats també hauran d´adjuntar el corresponent certificat
a la sol·licitud telemàtica.
Es recomana no deixar la presentació de les acreditacions lingüístiques ni les
sol·licituds per a última hora.

