Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

SUPORT LINGÜÍSTIC EN EL PROGRAMA ERASMUS+
CURS 2014-2015
La Comissió Europea ha posat en marxa un servei de Suport Lingüístic per als estudiants i
estudiantes que participen en accions de mobilitat per tal de promoure i avaluar la millora dels
coneixements lingüístics dels participants abans i després de l'estada.
La Universitat de València seguint la normativa de la Unió Europea i de la OAPEE (Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos) ha establert les normes per les quals es regirà
la realització dels tests i els cursos d'idioma del Suport Lingüístic Erasmus+:
Estudiants i estudiantes obligats a participar-hi:
1. Que tinguen una mobilitat assignada en el programa Erasmus+ (Erasmus Estudis de
Grau, Erasmus Estudis de Màster o Erasmus Pràctiques)
2. Que s'hi incorporen a partir del dia 1 de gener de 2015. Els estudiants i estudiantes
que s'hi incorporen abans del dia 1 de gener no han de fer els tests ni se'ls poden
adjudicar cursos d'idioma atés que els cursos on-line no han estat disponibles en les
dates inicialment previstes.
3. Que tinguen com a llengua de docència a la universitat de destinació una de les
següents: alemany, francés, anglés, italià o neerlandés.
4. Els estudiants i estudiantes que tinguen una llengua de docència diferent a les del
paràgraf anterior no han de fer els tests ni se'ls poden adjudicar cursos d'idioma
atés que només hi ha cursos per a aquestes llengües.
Consisteix en tres accions:
1. Un "Test Previ" de coneixements de la llengua de docència en la universitat de
destinació que s'ha de fer abans d'incorporar-se a la universitat de destinació. És
obligatori però el seu resultat no afecta de cap manera a la plaça adjudicada ni a la
realització de la mobilitat, només tindrà valor estadístic.
2. Un "Curs d'idioma on-line" gratuït que s'oferirà als estudiants que hagen realitzat el
test previ. La realització del curs és voluntària.
3. Un "Test Final" de coneixements de la llengua de docència que s'ha de realitzar en les
dos últimes setmanes de la mobilitat. És obligatori però el seu resultat només tindrà
valor estadístic.
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Fases per a la realització del Suport Lingüístic Erasmus+
1. Selecció dels participants: la Universitat de València seleccionarà els estudiants i
estudiantes que han de participar obligatòriament i els donarà d'alta en l'aplicació
informàtica preparada per la Unió Europea "Online Language Support"
2. Notificació als participants: els estudiants i estudiantes rebran una notificació de la
Unió Europea en què se'ls informarà de l'obligació de realitzar el Test Previ. En
aquest correu electrònic se'ls comunicarà el termini que tenen per a fer-lo així com
un usuari i clau perquè puguen accedir a l'aplicació.
3. Els estudiants rebran aquesta notificació en el seu correu institucional de la
Universitat de València amb el format "usuari@alumni.uv.es"
4. Oferiment del curs on-line: a la vista dels resultat del Test Previ, els estudiants i
estudiantes rebran una llicència que els permetrà realitzar un curs de llengua on-line
que hauran acceptar o rebutjar. Aquest curs s'ha de fer mentre duré la mobilitat.
5. Test Final: dos setmanes abans de la finalització de la mobilitat l'estudiant o
estudianta rebrà un correu electrònic per a realitzar el Test Final en un termini de
10 dies. Aquest test és obligatori.
Obligació de realitzar el Test Previ i el Test Final:
1. La no realització d'algun d'aquests test suposarà la pèrdua de tot o part de les
ajudes econòmiques.
Informació dels resultats del tests i/o curs:
1. L'objectiu de la Unió Europea amb aquests tests és mesurar la millora de les
habilitats lingüístics dels estudiants i estudiantes que participen en les mobilitats del
programa Erasmus+
2. Els estudiants i estudiantes podran conèixer els seus resultats a través de la mateixa
aplicació informàtica en què realitzaran els tests.
3. La Universitat de València no emetrà cap certificat ni en relació als tests ni en relació
als cursos.
València, 1 de desembre de 2014
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