
12 de marzo de 2013 Tutorial Contracte Estudis  
Erasmus Estudis 

Servei de Relacions Internacionals  
i Cooperació 



Objectius 

• Preparació clara i transparent del període d´estudis 

• Establir el programa de mobilitat 

• Identificar les persones responsables 

• Condició per a l´automatrícula de l´estudiant  

• Estableix el nombre de crèdits internacionals a matricular 

 

Contracte d´estudis: Abans de la Mobilitat 



• Abans de fer el contracte, l´estudiant ha d´acordar les 
assignatures amb els Coordinadors de Mobilitat de la 
Universitat de València i de destinació 

• L´estudiant proposa el contracte per portalumne.uv.es  
una vegada té adjudicada l´estada Erasmus (juny) 

• Finalitzada la proposta en Portalumne, l´estudiant ha 
de contactar amb el Coordinador de València per a què 
tanque el contracte en l´aplicació informàtica 

Terminis i procediment per al curs 2015-16 



• El Coordinador de mobilitat valida i tanca el contracte 

• L´estudiant descarrega el contracte tancat pel 
Coordinador de València 

• En la descàrrega s´obté un arxiu word (rtf) amb el 
contingut del contracte (mitjançant el botó imprimir) 

• L´estudiant imprimeix el contracte i el signa. També ha 
de recabar les signatures del Coordinador en València 
i el Coordinador en destinació (Important) 

 

Terminis i procediment per al curs 2015-16 



 

• L´estudiant presenta un còpia en el Servei de Relacions 
Internacionals abans de l´inici de la seua estada  

• També presentarà una còpia del conveni de subvenció 
(consultar en el web el paràgraf “Documents Útils”) 

• Paral·lelament, l´estudiant ha d´automatricular-se en la 
seua cita de matrícula (del 27 de juliol al 4 de setembre)  

• Si el contracte no està tancat en l´aplicació informàtica pel 
Coordinador, l´estudiant no podrà automatricular-se 

Terminis i procediment per al curs 2015-16 



• Estudiants de segon semestre 

• Els contractes d´estudis han d´estar signats per les tres 
parts abans de l´inici de la mobilitat: 

• Estudiant 

• Coordinador de la Universitat de València 

• Coordinador de la universitat de destinació 

Contracte inicial: Consideracions 



https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/  

Accés a l´aplicació de mobilitat: 
Portal Serveis Estudiants 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/�
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/�


Accés a l´aplicació de mobilitat 



Accés a l´aplicació de mobilitat 



Històric de contractes 



Una vegada seleccionada una assignatura de la UV, es permet: 
Modificar, Copiar o Eliminar 



Assigantures UV Assigantures 
Universitat Destinació 



Seleccionant les assignatures des de Pla d´estudis, pujen al contracte 



Modificar Copiar assignatura UV Eliminar assignatura 



Per a introduir l´assigatura de destí, seleccionem l´icono modificar 





L´icono copieu permet introduir combinacions d´assigatures 



Introduim la segona assignatura de destí 





Després d´introduir totes les assignatures de la Universitat de València i de 
la universitat estrangera, cal comunicar-ho al Coordinador de Mobilitat en 
la Universitat de València per a que tanque el contracte (Molt important) 



Una vegada tancat el contracte per part del Coordinador de València, 
l´estudiant podrá descarregar un arxiu Word (Marqueu “Imprimir Inicial”) 



Modificacions del contracte: 
 Durant la Mobililtat 



• Prepara el teu contracte d´estudis amb temps i amb la 
col·laboració dels teus Coordinadors de Mobilitat 

• Comunica amb el teu Coordinador en València quan 
tingues el contracte gravat en portalumne 
(preferiblement en el mes de juny) 

• Imprimeix el contracte en portalumne, signa-lo i recaba 
les signatures del Coordinador en València i l´estranger 

• Presenta una còpia del teu contracte d´estudis (no cal 
original) en Relacions Internacionals abans de marxar  

 

Contractes d´Estudis: 
Recomanacions Finals  



• www.uv.es/relint 

• relaciones.internacionales@uv.es 

• www.facebook.com/Relacions.Intern
acionals.Universitat.Valencia 

• Twitter: @relint_UV 

Contacte  

http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia�
http://www.facebook.com/Relacions.Internacionals.Universitat.Valencia�
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