RESUM CONVOCATÒRIA ERASMUS PRÀCTIQUES 2014-2015
(Accés a les bases de la convocatoria)

A.- Modalitats de les beques:
-

Modalitat A (pràctiques curriculars): estudiants de la UV matriculats en una
titulació oficial que continga en el seu pla d’estudis les pràctiques integrades i
que tinguen una pràctica assignada per la comissió de pràctiques del centre.

-

Modalitat B (pràctiques per a recent titulats): estudiants que finalitzen els seus
estudis en una titulació oficial de la UV durant el curs 2013-2014.

B.- Període de realització de la pràctica: entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 de
setembre de 2015.

C.- Durada de la pràctica: entre 2 i 3 mesos.
D.- Sol·licituds:
Les sol·licituds es realitzaran telemàticament a través del formulari on-line ENTREU.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació, que cal adjuntar també
telemàticament per ENTREU:
a) Modalitat A:
-

Acord de pràctiques (annex II de la convocatoria).

-

Document acreditatitu de tenir assignada una pràctica curricular integrada,
signat pel coordinador de pràctiques del centre.

b) Modalitat B:
-

Acord de pràctiques (annex III de la convocatoria)

E.- Termini de presentación de sol·licituds:
- Modalitat A: fins que s’exhaurisquen les beques previstes i, en tot cas, abans del 30
d’abril de 2015.
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- Modalitat B: fins el 15 de juliol de 2014.

F.- Trobar una institució:
L’acceptació de l’empresa on es realitzaran les pràctiques es gestiona prèviament a la
sol·licitud. Per tant, els acords de pràctiques han d’estar signats per totes les parts. Atés
que no disposem de llistat d’empreses, podeu consultar informació sobre com trobar una
institució en aquest enllaç.
INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS I LES SOL·LICITANTS DE LA MODALITAT B
En el moment de fer la sol·licitud de la beca a través d’ENTREU, heu de ser encara
estudiants de la Universitat de València (és a dir, no haver sol·licitat encara el dipòsit del
títol).
Una volta adjudicada la beca Erasmus Pràctiques, el Servei de Relacions Internacionals ja
s’encarregarà de comprovar que no sou estudiants de la Universitat de València durant el
curs 2014-2015.
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