NOTA INFORMATIVA SOBRE L'INCREMENT DE LA BECA ERASMUS ESTUDIS PER A
ESTADES DE CURS COMPLET 2017/2018
Mitjançant resolució del Director del Servei Español per a la Internacionalització de
l'Educació (SEPIE), de data 28 de maig de 2018, s'ha resolt l'adjudicació final de
subvencions de projectes de mobilitat Erasmus a Espanya en 2017 (curs 2017-18).
Açò suposa un increment d'1.142.292,94 euros respecte de l'adjudicació inicial
rebuda per la Universitat de València.
Atenent als criteris d'adjudicació final de subvencions del programa Erasmus en
2017 aprovats per la resolució anteriorment indicada, es permet que la part de la
mobilitat sense cobertura financera, podrà finançar-se d'acord amb l'adjudicació final
de subvencions.
D'aquesta forma, en les mobilitats Erasmus estudis es permet la possibilitat de fer
un tercer pagament addicional als estudiants i les estudiantes de curs complet, per
la part que no s'haguera finançat amb fons de la Unió Europea.
A la vista d'aquests antecedents, els i les estudiants Erasmus estudis que tinguen
una estada de curs complet en el curs 2017-18, rebran un tercer pagament
provinent de fons de la Unió Europea.
Aquest tercer pagament es realitzarà pels dies resultants de la diferència entre
l'estada real de l'estudiant, que no podrà superar el nombre de mesos establits en la
resolució d'adjudicació de la mobilitat (9 o 10 mesos), i el període de temps que ja
haja sigut subvencionat en el primer i segon pagament (7 mesos).
Cada estudiant rebrà aquest tercer pagament després de la finalització de la seua
estada i després de l'abonament del segon termini de la seua beca. Ho rebrà de
forma automàtica, sense que haja de realitzar cap sol·licitud addicional.
En tot cas, es recorda que, per a rebre el segon i el tercer pagament, els i les
estudiants han d'aportar el certificat d'estada a la Universitat de València. Ho faran
a través del formulari electrònic “Beca Erasmus Estudis 2017-18 - Finalització” que
s'inclourà a aquest efecte en la seu electrònica www.uv.es/entreu. Les universitats
de destinació expedeixen aquest certificat quan els estudiants finalitzen les seues
estades de mobilitat.
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