ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DELS AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES 2017-2018 (QUART
TERMINI DE MODALITAT A)
D’acord amb la Resolució de 23 de maig de 2017 del Vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València, per la qual es convoquen les Beques Erasmus
Pràctiques per al curs 2017/2018 i una volta examinades les sol·licituds, es procedeix a la
publicació dels següents llistats:
I.- LLISTAT PROVISIONAL D’ADJUDICATARIS/ÀRIES
Es publica el llistat provisional d’adjudicataris entre els i les sol·licitants de modalitat A
que han presentat la seua sol·licitud durant el quart termini (del 10 al 27 d'abril de 2018).
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació es posarà en contacte durant els propers
dies a través del correu electrònic amb els estudiants inclosos en aquest llistat per tal
d’informar-los sobre la documentació que hauran de formalitzar abans de l’inici de la seua
estada.
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II.- LLISTAT DE SOL·LICITUDS PENDENTS D’ESMENA
Es procedeix a publicar el llistat de sol·licituds pendents d’esmena amb l’expressió del
motiu.
L’esmena dels documents haurà de presentar-se a través d’ENTREU, aportant un nou
acord de pràctiques i/o assignació de la pràctica amb les esmenes requerides, fins el
dia 18 de maig de 2018.

MOTIUS D'ESMENA:
1.- Manquen signatures en l'acord de pràctiques.
2.- Manca informació en la taula A de l'acord de pràctiques.
3.- Manca informació en la taula B de l'acord de pràctiques.
4.- Manca informació en la taula C de l'acord de pràctiques.
5.- Durada de la pràctica superior al màxim segons la base 3.b de la convocatòria.
6.- No aporta l'assignació de la pràctica.
7.- No aporta l'acord de pràctiques o li falten fulls
8.- Inici de la pràctica anterior a allò previst en les bases de la convocatòria.
9.- No es poden obrir els documents aportats.
10.- Informació incorrecta en l'assignació de la pràctica
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*INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL MOTIU D’ESMENA 5
Els/Les sol·licitants que tinguen com a un dels motius d’esmena el número 5, han de tenir
en compte que sols podran ser admesos en cas que presenten un nou acord de pràctiques
amb el màxim de mesos i dies especificat en la columna de la dreta de la següent taula,
atenent als mesos d’estada Erasmus que han gaudit anteriorment en el mateix cicle
formatiu.

València, 3 de maig de 2018
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