Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació

ANNEX I
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS ESTUDIS
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS ACADÈMIC 2014/2015
1. Objecte
1.1 La Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València convoca el
programa de mobilitat d'estudiants en l’àmbit europeu, Erasmus estudis per al curs 2014/2015, que
possibilita la realització d’estudis en altres universitats, basats en els acords bilaterals signats entre la
Universitat de València i les universitats sòcies, en el marc nou programa europeu de mobilitat
Erasmus+.
1.2 La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa es pot trobar en la
pàgina del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (d´ara endavant OAPEE)
www.oapee.es
1.3 És d'aplicació a la present convocatòria el Reglament de Mobilitat de la Universitat de València en el
marc del programa europeu de Mobilitat Erasmus+. També serà d'aplicació el conveni de subvenció per a
la mobilitat Erasmus, que poguera subscriure el OAPEE amb la Universitat de València per al curs
2014/2015.
1.4 En cas que la present convocatòria entrara en contradicció amb les normes que configuraran el nou
programa Erasmus+, es podrà modificar les condicions dels estudiants i les estudiantes que participen
per adaptar-les a allò que s´establisca en el nou programa. Qualsevol modificació serà objecte de
publicitat a través de la pàgina web del Servei de Relacions Internacional www.uv.es/relint
2. Beneficiaris
Podran ser persones beneficiàries de les places de mobilitat d´aquesta convocatòria els estudiants i les
estudiantes de la Universitat de València que complisquen els següents requisits en la data de finalització
del període de presentació de sol·licituds:
a) Ser ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d'un permís de residència
vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
b) Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de
realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació.
c) En el cas d´estudiants i estudiantes de les antigues llicenciatures, només podran ser beneficiaris si
els seus plans d´estudis tenen docència en el curs 2014/2015. A aquests efectes, només podran
participar en la convocatòria si estan matriculats en alguna de les següents titulacions:
Programa de Doble Titulació Llicenciatures ADE-Dret
Programa de Doble Titulació Llicenciatures Dret-ADE
Programa de Doble Titulació Llicenciatures CCPPAA-Sociologia
Programa de Doble Titulació Llicenciatures Sociologia-CCPPAA
Programa de Doble Titulació Llicenciatures Dret-Criminologia
Programa de Doble Titulació Llicenciatures Dret-CCPPAA
d) Tenir superats en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic 2012/2013, el
següent nombre mínim de crèdits:
1. Estudiants de llicenciatura: 60 crèdits.
2. Estudiants de grau: 42 crèdits.
e) No haver gaudit prèviament d´una beca Erasmus estudis, encara que fóra en altres estudis o en una
altra universitat.
f) No ser beneficiari en el curs 2014/2015 de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o
Programa Internacional), excepte el programa Erasmus Pràctiques.
g) Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la Base Tercera.
h) A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics de les
destinacions que sol·liciten, tant en el moment de realitzar la sol·licitud, com durant el curs 2014/2015.
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3. Requisit lingüístic
3.1 Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis en el curs 2014/2015, els
estudiants i les estudiantes han d'acreditar el coneixement lingüístic en alguna de les llengües d'estudi de
la universitat de destinació. Nivell B1 del marc europeu o nivell A2 en el cas de les universitats italianes.
3.2 No hauran d’acreditar el coneixement lingüístic els estudiants i les estudiantes que realitzen la seua
estada en una universitat portuguesa.
3.3 Els sol·licitants que no acrediten el coneixement lingüístic en alguna de les llengües d’estudi de la
universitat de destinació però acrediten, almenys, el coneixement lingüístic de nivell B1 del marc europeu
en anglès poden ser proposats pel Coordinador en alguna de les vacants si són acceptats per la
universitat de destinació.
3.4 El coneixement lingüístic s'acredita d´acord amb allò que estableix la Taula d´equivalències
d´acreditació de llengües L2 de la Universitat de València, que consta com Annex II i que es pot consultar
en aquest enllaç:
http://www.uv.es/webrelint/8_Promocio_linguistica/Taula_Acred_L2-1.pdf
3.5 Els estudiants i les estudiantes que no puguen acreditar el requisit lingüístic d´acord amb el paràgraf
anterior, hauran de superar una prova de nivell general que es celebrarà el 14 de desembre de 2013 en
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.
3.6 Els estudiants i les estudiantes que es troben en alguna de les següents situacions en la data de
finalització del període de presentació de sol·licituds, es considera que tenen acreditat el coneixement
lingüístic general:
a) Estudiants i estudiantes matriculats en alguna de les següents titulacions: Grau en Estudis Anglesos,
Grau en Filologia Catalana, Grau en Filologia Clàssica, Grau en Estudis Hispànics, Grau en Llengües
Modernes i les seues Literatures, Grau de Traducció i Mediació Interlingüística, Grau en Mestre en
Educació Primària -especialitat llengua estrangera.
b) Estudiantes i estudiantes matriculats en un grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) de la Universitat de
València.
3.7 En determinades destinacions d´alguns graus, per a poder ser seleccionat, les universitats
estrangeres demanen als estudiants i les estudiantes un coneixement lingüístics superior al nivell general
descrit abans. El llistat de destinacions per titulació on s'exigeix aquest coneixement és el que consta com
Annex III d'aquesta convocatòria. També es pot consultar aquesta informació en el següent link:
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_3_Requisits%20_lin
guitics/2014-2015/Destinos%20requisito%20ling%fc%edstico%20espec%edfico.pdf
En cas que la universitat de destinació demane un nivell dins del marc europeu sense especificar un
certificat o títol concret que l’acredite, el coneixement lingüístic s´acredita de conformitat amb la taula
d´equivalències establerta en el paràgraf 3.4 anterior.
3.8. Els coneixements establerts en el paràgrafs anteriors ho són a efectes del procés de selecció sense
perjuí que la universitat de destinació puga demanar un nivell de coneixements lingüístics més elevat,
certificats emesos per una institució determinada o alguna altra forma d'acreditació en el moment de la
presentació de la documentació, para l'acceptació definitiva o l'inici de l'estada de mobilitat. Es
responsabilitat de l´estudiant el compliment d´aquests requisits i la seua acreditació davant la universitat
de destinació.
4. Durada, pròrroga i reducció
4.1 Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades per un període mínim de 3 mesos i màxim
d’un curs acadèmic. Cap període d’estada, incloses les ampliacions, pot estendre’s més enllà del 30 de
setembre de 2015.
4.2 Si l’estada és d’un semestre, excepcionalment es podrà ampliar el període d’estada a curs complet,
sempre que l’ampliació no afecte a les places disponibles en la universitat de destinació per al següent
any acadèmic i es complisquen els requisits següents:
a) Presentació de la corresponent sol·licitud davant el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de
la Universitat de València mitjançant el formulari “Sol·licitud d’extensió d’estada” que es pot obtindre a la
web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => Documents Útils. A la sol·licitud s’adjuntarà còpia
de la modificació del contracte d’estudis degudament autoritzada pel coordinador de titulació.
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b) Autorització per part de la universitat de destinació.
c) La sol·licitud ha de realitzar-se abans de la finalització inicialment prevista de l’estada.
d) L’ampliació de l´estada ha de seguir immediatament al període inicialment previst, sense
interrupcions.
4.3 Les sol·licituds d’ampliació del període d’estudis fetes amb posterioritat al 31 de desembre de 2014
no tindran efectes econòmics.
4.4 Si l'estada és d'un curs acadèmic complet, excepcionalment, se'n podrà autoritzar la reducció a un
semestre, sempre que es complisquen els requisits següents:
a) Presentació de la corresponent sol·licitud davant el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de
la Universitat de València mitjançant el formulari “Sol·licitud de reducció d’estada” que es pot obtindre a la
web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => Documents Útils. A la sol·licitud s’adjuntarà còpia
de la modificació del contracte d’estudis degudament autoritzada pel coordinador de titulació.
b) Autorització per part de la universitat de destinació.
c) La sol·licitud ha de realitzar-se abans de la finalització inicialment prevista de l’estada.
d) L’ampliació de l´estada ha de seguir immediatament al període inicialment previst, sense
interrupcions.
4.5 En el cas de reducció a només segon semestre la sol·licitud es presentarà no més tard del 31 de
setembre de 2014.
5. Lloc de realització
5.1 Les estades d'aquest programa de mobilitat han de realitzar-se en alguna institució d'educació
superior d'un altre país europeu amb la qual la Universitat de València tinga signat un acord bilateral en el
marc del programa europeu de mobilitat Erasmus+.
5.2 Es pot consultar la llista de places disponibles per al curs 2014-2015 a través de la "Consulta
programes d'intercanvi" que es pot trobar en el portal de l’alumne de la Universitat de València
www.uv.es/portalumne.
6. Reconeixement Acadèmic
6.1 El reconeixement dels estudis realitzats a l'altra universitat dins dels programes de mobilitat està
garantit, sempre que els estudis realitzats tinguen el vist-i-plau del coordinador o coordinadora de
titulació.
6.2 Els estudiants i les estudiantes, i el coordinador o coordinadora de titulació, han de signar abans de
l’inici de l'estada un contracte d’estudis especificant les matèries que es cursaran a la universitat de
destinació i les matèries que li seran reconegudes a la Universitat de València.
7. Ajudes del Programa
7.1 Les eventuals ajudes per a realitzar les estàncies Erasmus Estudis regulades en la present
convocatòria procedeixen de la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+.
7.2 Tots els estudiants i les estudiantes que perceben l'ajuda Erasmus indicada en el punt anterior,
podran disposar, a més, d'ajudes complementàries d'altres organismes, d'acord amb les normes,
convocatòries, quanties i terminis de pagament que establisquen per al curs 2014/2015.
7.3 Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, l´allotjament, la manutenció, l´assegurança
mèdica i el pagament de taxes no acadèmiques que es puguen demanar en la universitat de destinació.
7.4 La concessió d'una estada de mobilitat a través d'aquesta convocatòria Erasmus Estudis suposa
l'exempció de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. L'estudiant pagarà les taxes acadèmiques
en la Universitat de València, on es matricularà abans de realitzar la seua estada del nombre de crèdits
internacionals corresponents als crèdits que es cursaran a la Universitat de destinació.
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8. Sol·licituds
8.1 Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria es realitzaran mitjançant el formulari
"Sol·licitud de programes d'intercanvi" que es pot trobar en el portal de l’alumne de la Universitat de
València www.uv.es/portalumne.
8.2 Només es podrà presentar una sol·licitud al curs 2014/2015, encara que els estudiants i les
estudiantes realitzen simultàniament estudis en més d’una titulació.
8.3 En el moment de fer la sol·licitud, els estudiants i les estudiantes només poden demanar estades
corresponents a les titulacions en què es troben matriculats.
8.4 Els estudiants i les estudiantes podran demanar en la seua sol·licitud fins a 5 destinacions, ordenantles segons les seues preferències. Abans de demanar una destinació, estudiants i les estudiantes han de
comprovar en la pàgina web de la universitat de destinació que reuneixen els requisits per a ser
acceptats o acceptades per eixa universitat.
8.5 Atés que el nou programa de mobilitat europea Erasmus+ es troba en fase de tramitació i aprovació i
que, així mateix, els acord bilaterals d'intercanvi d'estudiants que s'han de signar amb institucions
europees d'educació superior es troben en fase de negociació, l'oferta de places de mobilitat té caràcter
provisional i la seua adjudicació queda condicionada a l'efectiva signatura l´acord bilateral d'intercanvi
d'estudiants amb la institució europea d'educació superior.
8.6 El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia següent al de la publicació d’aquesta
convocatòria fins el 26 de novembre de 2013, ambdós inclosos.
9. Presentació de l´acreditació del requisit lingüístic
9.1 Els estudiants i estudiantes que vulguen acreditar el coneixement lingüístic d´acord amb la Base 3.4,
hauran de presentar telemàticament la documentació que acredite el coneixement lingüístic, adjuntant-lo
en forma de fitxer electrònic a la sol·licitud del programa Erasmus Estudis (www.uv.es/portalumne) fins
al 26 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.
9.2 Es seguiran les següents instruccions específiques per als estudiants que s´indiquen a continuació:
a) Els estudiants i les estudiantes de les titulacions arreplegades en la Base 3.6.a), Filologies, Magisteri
llengua estrangera, han d´indicar en la seua sol·licitud que són estudiants d´aquestes titulacions. Se'ls
reconeixerà d'ofici que han d'acreditat el coneixement lingüístic sense que hagen de presentar cap
documentació.
b) Els estudiants i estudiantes dels grups ARA han d´indicar en la seua sol·licitud que són estudiants de
grup ARA.
c) Els estudiants i estudiantes que vulguin acreditar la superació de 40 crèdits en llengua estrangera:
hauran de sol·licitar el certificat en la Secretaria del seu Centre, fins el dia 26 de novembre, indicant que
l’adrecen al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. Aquesta, remetrà d'ofici el certificat que
acredite l'esmentada superació al Servei de Relacions Internacionals.
9.3 Els nivells anteriors es reconeixeran sense perjudici de que l’estudiant puga acreditar un coneixement
superior de la llengua segons el punt 3.5 d’aquesta convocatòria.
9.4 No s’admetran com a acreditació les sol·licituds de certificacions. Es podrà sol·licitar la presentació
dels documents originals per tal de comprovar l'autenticitat dels documents presentats de forma
telemàtica.
9.5 A partir del dia 10 de desembre de 2013 es publicarà en la web www.uv.es/relint els resultats de les
acreditacions presentades:
a) Els estudiants i les estudiantes acreditats no hauran de fer la prova de nivell general.
b) En cas que l’acreditació siga desestimada, l'estudiant haurà de realitzar la prova de nivell general
corresponent. La Universitat de València farà aquesta inscripció d'ofici en l´idioma corresponent.
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10. Inscripció en la prova d'idiomes
10.1 Al realitzar la sol·licitud regulada en el punt anterior, l'estudiant haurà de fer constar si acredita el
coneixement lingüístic o si s'inscriu en la prova d'idiomes.
10.2 La prova de nivell general es realitzarà el dia 14 de desembre a la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València. Els estudiants només podran participar en les proves dels
idiomes que corresponguen a les destinacions sol·licitades, excepte en anglés, on podran participar tots
els estudiants que ho sol·liciten.
10.3 Hi haurà proves en alemany, anglés, francés i italià. Consistiran en una avaluació escrita de
comprensió, vocabulari i gramàtica general.
10.4 Els estudiants podran examinar-se d'anglés i de dos idiomes més com a màxim.
10.5 La distribució d'estudiants per idioma, hora i aula es publicarà en la pàgina web de relacions
internacionals www.uv.es/relint. Els resultats de les proves, que tindran una qualificació d'apte o no apte,
es publicaran en la web de relacions internacionals.
11. Criteris de valoració
11.1 Les sol·licituds seran prioritzades d'acord amb els criteris que establisca la Comissió de Mobilitat de
cada Centre.
11.2 Aquests criteris, almenys, tindran en compte:
a) La nota mitjana de l’expedient acadèmic en finalitzar el curs 2012/2013.
b) El nombre de crèdits aprovats fins al curs 2012/2013.
c) La matrícula en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) de la Universitat de València.
d) La participació en el programa de mentors d'estudiants incoming de la Universitat de València.
e) Els idiomes acreditats superiors al requisit lingüístic mínim establert en la Base 3.
11.3 Els criteris referits en el paràgraf 1, venen arreplegats en l'Annex IV i podran consultar-se en
www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => Outgoing => Convocatòries
12. Instrucció i resolució
12.1 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 (notificacions, requeriments, esmenes, etc.) serà la web de Relacions Internacionals de la
Universitat de València www.uv.es/relint
12.2. L'avaluació i preselecció de les sol·licituds i l'assignació de les places, d'acord amb els criteris
establerts en la Base 11, serà realitzada pel Coordinador o Coordinadora de Titulació corresponent.
12.3. Resolta la preselecció dels candidats, l'adjudicació definitiva dels beneficiaris serà resolta per la
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.
12.4. Els estudiants seleccionats hauran de formalitzar l'acceptació de la beca, segons les instruccions
que es podran obtindre a la web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => Documents Útils.
12.5 L'adjudicació definitiva de la beca es produirà una vegada que l'estudiant haja sigut acceptat per la
universitat de destinació i s'hagen completat tots els tràmits exigits segons les instruccions que es
podran consultar a la web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis => Documents Útils.
12.6 El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació comunicarà les candidatures a les universitats de
destinació.
13. Sol·licitud a la Universidad de destinació
13.1 La gestió de l'admissió a la universitat de destinació serà responsabilitat de l'estudiant o estudianta.
Amb aquesta finalitat, entre altres possibilitats, podrà demanar informació al coordinador o coordinadora
de titulació, al Servei de Relacions Internacionals, consultar la web de la universitat de destino o seguir les
instruccions que puga rebre al seu correu electrònic.
13.2 Els estudiants i les estudiantes han de presentar la seua sol·licitud a la Universitat de destinació
seguint les seues instruccions i parant especial atenció als diferents terminis de sol·licituds i aportació de
documents o acreditacions.
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14. Obligacions dels beneficiaris
14.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les obligacions fixades en el Reglament de
Mobilitat de la Universitat de València, de les normes fixades en aquesta convocatòria, així com l'obligació
de seguir les instruccions dictades pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació i el
Coordinador de Mobilitat corresponent.
14.2 Els beneficiaris han de complimentar tots els documents associats al programa d'intercanvi
Erasmus Estudis que podran trobar a la web www.uv.es/relint => Programa Erasmus Estudis =>
Documents Útils.
14.3 Els beneficiaris estan sotmesos als drets i les obligacions establides en la “Carta del Estudiante
Erasmus” que es pot trobar en la web del Servei de Relacions Internacionals.
14.4 Els beneficiaris, durant la seua estada a la universitat de destinació, hauran de sotmetre’s a la seua
normativa.
14.5 Els estudiants i les estudiantes beneficiaris queden obligats/des a col·laborar amb la Universitat de
València ajudant i assessorant els estudiants beneficiaris de futures convocatòries i accepten que les
sues dades de contacte podran comunicar-se a estudiants que hagen de viatjar a la mateixa universitat.
14.6 Qualsevol altra obligació que puga establir el nou programa Erasmus+.
15. Reclamacions
Davant aquesta convocatòria, 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
dicta 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, comptats des del dia
següent a la seua publicació.
16. Dret a la informació en l’arreplegada de dades de caràcter personal
Les dades personals subministrats en la present convocatòria de beques s’incorporaran al fitxer gestió
d’estudiants de la Universitat de València. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran
exercir-se davant el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, tot això
de conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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