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REQUISIT LINGÜÍSTIC ERASMUS ESTUDIS 2014/2015
1.
Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis, els estudiants 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 una universitat italiana.
2
No hauran d’acreditar el coneixement lingüístic els/les estudiants/es que realitzen la seua estada
en una universitat portuguesa.
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.
4.
El coneixement lingüístic s’acredita d ́acord amb allò que estableix l´Acord del Consell de Govern,
pel qual s ́aprova la “Comissió Assessora de Llengües 2”.
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_3_Requisits%20_lin
guitics/2014-2015/Taula_Acred_L2%20definitiva.pdf
5.
Els estudiants que no puguen acreditar el requisit lingüístic d ́acord amb el punt 4, hauran de
superar una Prova de nivell general que es celebrarà una vegada tancat el termini de presentació de
sol·licituds de la convocatòria Erasmus Estudis 2014-15.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA DE NIVELL GENERAL
Els estudiants s ́inscriuran en la prova en el moment de fer la seua sol·licitud per a participar en el
programa Erasmus Estudis (www.uv.es/portalumne).
La prova serà gratuïta. Consistirà en una evaluació escrita de comprensió, vocabulari i gramàtica
general. Hi haurà proves en alemany, anglès, francès i italià.
La data de la prova lingüística general será el dia 14 de desembre de 2013 a la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació (Av. Blasco Ibáñez, 32).
La prova serà organitzada pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, amb
l ́assessorament acadèmic de professors de la Facultat de Filologia Traducció i Comunicació.
NIVELL ESPECÍFIC
En determinades destinacions d ́alguns graus, per a poder ser seleccionat, les universitats estrangeres
demanen als estudiants un coneixement lingüístic superior al nivell general descrit abans. En la
convocatòria Erasmus Estudis 2014-15 s ́indicarà el llistat de places per titulació on s'exigeix aquest
coneixement. A nivell orientatiu, es pot consultar aquest enllaç:
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 el 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 segons el llistat d’equivalències
d’acreditació de llengües en vigor aprovat per la “Comissió Assessora de Llengües L2”
http://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_3_Requisits%20_lin
guitics/2014-2015/Taula_Acred_L2%20definitiva.pdf
Els estudiants(es) que tinguen el nivell requerit però no la corresponent acreditació tindran
l’oportunitat d‘obtenir aquesta acreditació mitjançant la Prova d´acreditació específica.
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INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA D’ACREDITACIÓ ESPECÍFICA
La data de matrícula per a la prova lingüística específica serà del 16 al 23 d’ octubre de 2013 en
el Centre d´Idiomes de la UV (C/ Dr. Joan Reglà número 6).
Els estudiants hauran d ́inscriure ́s i abonar el preu de la prova en el Centre d ́Idiomes (CI). El preu
especial per a la prova d’acreditació especifica Erasmus serà de 25 euros. Aquest preu està
subvencionat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i pel Centre d’Idiomes de la Universitat de
València (el preu de les convocatòries ordinàries del CI és de 60 euros) No obstant això, es reintegrarà
posteriorment el cost de la prova als estudiants, sempre que complisquen els següents requisits:
1. Que hagen superat la prova satisfactòriament.
2. Que sol·liciten la participació en el programa Erasmus Estudis en una destinació que requereix el
nivell específic de la prova.
3. Que siguen beneficiaris en el curs 2012-13 d ́alguna de les següents beques:
• Beca de caràcter general i mobilitat del Ministeri d ́Educació, Cultura i Esport.
• Beca per a estudis universitaris de la Generalitat Valenciana.
• Ajudes a l ́estudi de la Delegació per a Estudiants de la Universitat de València.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D´ACREDITACIÓ ESPECÍFICA
Hi haurà una prova en anglès (on els estudiants poden certificar el nivell B2 o C1, segons els seus
coneixements) i una en francès (on els estudiants poden certificar el nivell B2 o C1, segons els seus
coneixements).
Les proves es realitzaran els dies:
Prova d´anglès: 26 de octubre de 2013 en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Av. Blasco
Ibáñez, 32)
Prova de francès: 2 de novembre de 2013 en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Av. Blasco
Ibáñez, 32)
La prova serà organitzada pel Centre d ́Idiomes de la Universitat de València i constarà de 5 parts:
comprensió lectora, expressió escrita, comprensió auditiva, interacció oral, vocabulari i gramàtica.
La superació de la prova donarà dret a l´obtenció del corresponent certificat.
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