ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 6 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 3 punts:
 De 50 a 99 crèdits aprovats = 1 punt
 De 100 a 149 crèdits aprovats = 2 punts
 150 o més crèdits aprovats = 3 punts

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

1 punt

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

1 punt
(Nivell C1 o superior de l’idioma utilitzat a la universitat de destí)
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 8,5 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 1 punt:
 De 60 a 89 crèdits aprovats = 0,5 punts
 De 90 a 119 crèdits aprovats = 0,75 punts
 120 o més crèdits aprovats = 1 punt

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

0,25 punts per nivell B2 o superior

f) Altres criteris

Els sol·licitants que demanaren la beca Erasmus estudis i
reununciaren a la beca en la convocatòria del curs 2012-13 fora
del termini per motius no justificats, tindran una penalització d´1
punt
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a) i d) dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,5 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), d) i b) dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a) i d) dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), d) i b) dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació del criteri del paràgraf a), dos o més estudiants
obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a favor de
qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a) i b), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui haja participat com a mentor incoming.

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b) i d) dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 Nivell B1 (italià) = 0,5 punts
 Nivell B2 = 1 punts
 Nivell C1 = 1,5 punts
 Nivell C2 = 2 punts
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE DRET:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), c) i d), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

0,5 punts

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), c), d) i b), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT D´ECONOMIA:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), c) i d), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

0,2 punts

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,2 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), c), d) i b), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior

f) Altres criteris

Els estudiants que ja hagen participat en altres programes de
mobilitat de la Universitat, podran optar a una destinació
únicament en el cas que queden destinacions disponibles una
vegada que tots els sol·licitants que mai han obtingut destinació
amb anterioritat en cap d'aquests programes ja tinguen assignada
la seua destinació.
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE FARMÀCIA:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 6 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 1 punt:
 De 50 a 99 crèdits aprovats = 0,33 punts
 De 100 a 149 crèdits aprovats = 0,66 punts
 150 o més crèdits aprovats = 1 punt

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

0,5 punts

d) Participació en el programa de mentors incoming.

1 punt

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

0,5 punts per nivell superior de l´idioma requerit, fins a 1 punt

f) Acreditació d’altres idiomes comunitaris no oficials en Espanya

Fins a 0,5 punts
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ:
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 3 punts:
 De 50 a 99 crèdits aprovats = 1 punt
 De 100 a 149 crèdits aprovats = 2 punts
 150 o més crèdits aprovats = 3 punts

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

f) Participació en el programa de mentors Nou Accés





B2 = 0,5 punts per idioma
C1 = 1 punt per idioma
C2 = 1,5 punts per idioma

0,25 punts
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L´EDUCACIÓ:
Criteris
a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Valoració




Mitjana Aprovat = 4 punts
Mitjana Notable = 5 punts
Mitjana Excel.lent = 6 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Més de 120 crèdits aprovats = 1 punt

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

1 punt

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

B2 o superior = 1 punt

f) Experiències prèvies de mobilitat ( Sicue, Erasmus pràctiques,
etc.)

1 punt

g) Participació prèvia en Programes Intensius Erasmus

1 punt
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE FÍSICA: GRAU EN FÍSICA

El resultat ordenat de menor a major indica la priorització per a triar destinacions.
Criteris

Valoració (Puntuar numèricament cada criteri)

a) Nota mitjana de l’expedient curs 2012/2013.

Abs (10 – nota mitjana)/3/Percentatge convocatòries*

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Abs (100 – crédits aprovats)/60

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA).

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

– 0,01

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

– 0,01 (per cada nivell superior al requerit)

*Percentatge convocatòries: Cociente de Asignaturas superadas / Número de convocatorias utilitzades
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE FÍSICA: GRAU EN ÓPTICA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 80 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 20 punts:
 De 50 a 99 crèdits aprovats = 6,6 punts
 De 100 a 149 crèdits aprovats = 13.2 punts
 150 o més crèdits aprovats = 20 punts

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

5 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

1 punt per cada nivell superior, fins a 5 punts:
 B2: 1 punt per idioma
 C1: 2 punts per idioma
 C2: 3 punts per idioma
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE FISIOTERÀPIA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a) i d), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,5 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), d) i b), dos o més
estudiants obtenen idèntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior, fins a un màxim d´un punt.
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a) i b), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui haja participat en el programa de mentors incoming.

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b) i d), dos o més
estudiants obtenen idèntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT D´INFERMERIA I PODOLOGIA
Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 10 punts:
 De 100 a 119 crèdits aprovats = 2,5 punts
 De 120 a 159 crèdits aprovats = 5 punts
 160 o més crèdits aprovats = 10 punts

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

1 punt

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés, italià o portugués)

Fins a 5 punts, d´acord amb la següent taula

A1

A2

B1

B2

C1

C2

3 punts

4 punts

5 punts

2 punts

3 punts

4 punts

5 punts

3 punts

4 punts

Anglès
Italià
Portuguès

1 punts

2 punts

5 punts

Francès

3 punts

4 punts

5 punts

Alemany

3 punts

4 punts

5 punts

15

ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE MAGISTERI

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), c) i d), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

0,5 punts

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), c), d) i b), dos o més
estudiants obtenen idèntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE MEDINA: GRAU DE MEDICINA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Nm = Nota mitjana de l’expedient curs 2012/2013 (#)
N_crèd = Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013
Valoració = Nm * (N_crèd.*50/100)

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.
c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

# pot incrementar-se segons els apartats c) i d)
Incrementa la Nota mitjana de l’expedient segons la següent escala:




3 Cursos: S’incrementa la nota mitjana 0,5 punts.
2 Cursos: S’incrementa la nota mitjana 0,3 punts.
1 únic curs: S’incrementa la nota mitjana 0,1 punts.

d) Participació en el programa de mentors incoming.

Incrementa la Nota mitjana de l’expedient en 0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b), c) i d), dos o més
estudiants obtenen idèntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE MEDINA: GRAU D´ODONTOLOGIA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Nm = Nota mitjana de l’expedient curs 2012/2013 (#)
N_crèd = Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013
Valoració = Nm * N_crèdits

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

# pot incrementar-se segons els apartats c) i d)

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

Incrementa la Nota mitjana de l’expedient en 0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), b), c) i d), dos o més
estudiants obtenen idèntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE PSICOLOGIA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Fins a 1,5 punts:
 De 60 a 119 crèdits aprovats = 0,5 punts
 De 120 a 179 crèdits aprovats = 1 punt
 180 o més crèdits aprovats = 1,5 punts

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

1 punt

d) Participació en el programa de mentors incoming

1 punt

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)





f) Participació en el programa de tàndems i conversació de
idiomes organitzat per la Facultat de Psicologia

2 punts

B2 = Fins a 0.5 per idioma
C1 = Fins a 1 per idioma
C2 = Fins a 1.5 per idioma
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ANNEX IV
CRITERIS DE VALORACIÓ CONVOCATÒRIA ERASMUS ESTUDIS CURS 2014-15

FACULTAT DE QUÍMICA

Criteris

Valoració

a) Nota mitjana de l’expedient en finalitzar el curs 2012/2013.

Fins a 10 punts

b) Nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a) i d), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite major nombre de crèdits aprovats.

c) Matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

No aplica

d) Participació en el programa de mentors incoming.

0,25 punts

e) Idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim
(alemany, anglés, francés o italià)

Si de l´aplicació dels criteris dels paràgrafs a), d) i b), dos o més
estudiants obtenen idéntica puntuació, el desempat els resoldrà a
favor de qui acredite idiomes d´acord amb aquesta escala:
 0,5 punts per nivell B2 o superior
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