Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA MOBILITAT - CURS 2013/2014
MOBILITAT ERASMUS ESTUDIS
1. Ajudes Bàsiques (rebudes per tots els estudiants):
Els ajuts econòmics bàsics provenen de tres institucions diferents i són compatibles
entre sí. L'estudiant i l'estudianta els reben automàticament per ser Erasmus
Estudis. No cal presentar cap sol·licitud addicional.
Són els següents:
1.1.

Ajuts de la Unió Europea: 115 euros per mes.

Es perceben en dos pagaments:




El primer apuja al 70% de l'import total de mesos d'estada i és realitza a
partir del mes de novembre, després de la incorporació de l'estudiant a la
universitat de destinació (mitjançant l'enviament a la Universitat de
València del document de confirmació d'arribada ).
El segon correspon al 30% restant de la beca i es paga en finalitzar
l'estada, un cop l'estudiant presenta la documentació final, mitjançant el
document de confirmació d'estada original acompanyat de l'informe final
de l'estudiant i la còpia del contracte d'estudis degudament signat per les
universitats d'origen i destinació.

1.2.
Ajuts del Ministeri d´Eduació Cultura i Esports (MECD): 100 euros
per mes. (Segons previsions del MECD, a l´espera de convocatòria)
Segons la convocatòria els estudiants rebran un màxim de 100 euros mensuals,
amb un màxim de 8 mensualitats. (Aquesta ajuda és incompatible amb l'ajuda
complementària del Ministeri per als estudiants que foren beneficiaris de beca
general d'esudis en el curs anterior)
La sol·licitud i la concessió es realitza pel Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat de València. L´estudiant no ha de fer cap tràmit.
Aquestes ajudes s'abonen a l'estudiant íntegrament en un sol pagament una
vegada que el MECD haja pagat a la Universitat de València
1.3.

Ajuts de la Universitat de València: 75 euros per mes.

Es perceben dos pagaments:



El primer pagament és de 50 euros/mes i es realitza a partir del mes de
novembre, després de la incorporació de l'estudiant a la universitat de
destinació
El segon és de 25 euros/mes i es paga a la finalització de l'estada.
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D'aquesta manera, les ajudes bàsiques per ERASMUS ESTUDIS seran de 290
euros per mes d'estada. El pagament de la beca és realitza en el compte que
l'estudiant proporcionarà a l'imprés d'acceptació de la beca (documents útils).

2. Ajudes Complementàries (no les reben tots els estudiants):
Com complement, hi ha altres ajudes, els terminis i condicions de les quals són
publicats periòdicament a la nostra pàgina web www.uv.es/relint i mitjançant
l'enviament de correus electrònics als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes
les reben els estudiants que compleixen les condicions de les convocatòries
corresponents i als quals se´ls adjudica una d´aquestes ajudes.
Són les següents:
2.1.
Ajudes Complementàries del Ministeri d´Educació, Cultura i
Esports (MECD) per a estudiants becaris generals del curs 2012-13
Per al curs 2013-2014, els estudiants Erasmus que hagen sigut becaris generals del
MECD en el curs 2012-13, rebran una ajuda complementària de 233 euros/mes,
amb un màxim de 8 mensualitats. Aquesta beca és incompatible amb la beca
general de 100 euros/mes del MECD.
Al voltant d´un 25% dels estudiants Erasmus estudis 2013-2014 rebran
aquesta beca. La sol·licitud i la concessió es realitza pel Servei de Relacions
Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. L´estudiant no ha de fer
cap tràmit.
Aquestes ajudes s'abonen a l'estudiant íntegrament en un sol pagament una
vegada que el MECD haja pagat a la Universitat de València.
2.2.

Ajudes Complementàries de la Generalitat Valenciana

Encara no s'han convocat per al curs 2013-2014. En el curs 2012-2013 és van
establir ajudes d'entre 60 i 90 euros al mes, depenent del país de destinació.
S'adjudiquen segons l'expedient acadèmic i s'espera que la rebran aproximadament
un 10% dels estudiants Erasmus Estudis de la Universitat de València. Els
estudiants no han de presentar cap sol·licitud, ja que la Generalitat Valenciana
gestiona directament els sol·licituds amb la Universitat de València, que actua com
a entitat col·laboradora. Aquestes ajudes s'abonen a l'estudiant íntegrament en un
sol pagament una vegada que la Generalitat Valenciana haja pagat a la Universitat
de València.
2.3.

Xec Univex de l'Ajuntament de València.

L'ajuntament de València convoca ajudes complementàries de 100 euros al mes.
S'adjudiquen segons expedient acadèmic, només per a estudiants empadronats
a València ciutat al començament dels seus estudis. Al voltant d´un 5% dels
estudiants Erasmus estudis de la Universitat de València reben aquesta ajuda. La
convocatòria és publica al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i requereix que
l'estudiant haja presentat la seua sol·licitud durant els mesos de juny i juliol. La
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Universitat de València no intervé en la gestió d'aquestes beques. És l'Ajuntament
de València qui s'encarrega de pagar als estudiants.
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