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ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DELS AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES 2020-
2021 (TERCER TERMINI DE MODALITAT A I B) 

 

D’acord amb la Resolució de 24 de setembre de 2020 del Vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de València, per la qual es convoquen les Beques Erasmus 
Pràctiques per al curs 2020/2021 i una volta examinades les sol·licituds, es procedeix a la 
publicació dels següents llistats:  

 

I.- LLISTAT PROVISIONAL D’ADJUDICATARIS/ÀRIES 

El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació es posarà en contacte durant els propers 
dies a través de una notificació enviada des de ENTREU 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. 

Modalitat A   
    

Nº Cognoms Nom Titulació 

1 VÉLEZ MORENO JAVIER 2148 - M.U. en Biodiversidad: Conservación y 
Evolución 12-V.2 

        

Modalitat B   
    

Nª Cognoms Nom Titulació 

1 ESTEVEZ PEREZ DAYCELI 1206 - Grado de Odontología 

2 PESET VILLANUEVA JULIA 1311 - Grado de Trabajo Social 

3 RODENAS NAVARRO ANA 
MARIA  

2194 - M.U. en Nutrición Personalizada y 
Comunitaria 
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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 (la 
codificació del motiu es troba a la fi d’aquest document). 

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 2021 

 

 Modalitat A    
     

Nº Cognoms Nom Titulació Motiu d'esmena 

1 SEGURA MONDEJAR MAR 1308 - Grado Periodismo 2 

     

 

Modalitat B 

  
 

Nº Apellidos Nom Titulació Motiu d'esmena 

1 CORREDOR 
AGULLO ANGEL  1921 - Programa Doble 

Titulación ADE-Derecho 1 

     
1. No aporta l'assignació de pràctiques  
2. Període de pràctiques incorrecte   
     

 

III.- SOL·LICITUDS EXCLOSES 

El punt 3.b) de les bases reguladores de la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus 
Pràctiques de la Universitat de València per al curs acadèmic 2020/2021 estableix com a 
un dels requisits per ser beneficiari/ària de la beca Erasmus Pràctiques que el còmput de la 
durada de la pràctica sol·licitada sumada als mesos que haja realitzat l’estudiant/a en altres 
estades Erasmus en el mateix cicle formatiu no supere el total de 12 mesos. 

D’altra banda, el punt 6.3 de les bases estableix que el nombre de mesos de la pràctica serà 
d’un mínim de dos. 

D’acord amb açò, es publica el llistat de sol·licitants exclosos per haver gaudit ja en el mateix 
cicle d’una estada Erasmus amb una durada superior a 10 mesos i que, per tant, no poden 
ser adjudicataris de la beca Erasmus Pràctiques perquè el mínim de dos mesos de la beca 
Erasmus Pràctiques sumat a l’estada ja realitzada supera el total de 12 mesos. 
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Cognoms Nom Titulació  
Mesos Erasmus 

gaudits 

RODRÍGUEZ 
CARRATALÁ PABLO 1011 - Grado de Traducción y Mediación 

Interlingüística (Alemán) 10 mesos i 24 dies 

 

AVÍS: els estudiants amb destinació al Regne Unit hauran de tramitar el seu visat abans 
d'iniciar les pràctiques. 

 

 

 

València, 4 de maig de 2021 
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