IMPRÉS D'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DELS
PROGRAMES D'INTERCANVI / IMPRESO DE ACEPTACIÓN

DE LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Dades de l’estudiant / Datos del estudiante
Cognoms i nom/ Apellidos y nombre :
NIF / NIF:

Nacionalitat / Nacionalidad:

Acceptació de les condicions de participació en un programa d'intercanvi / Aceptación de las

condiciones de participación en un programa de intercambio.

El sotasignant accepta per la present les condicions de participació en un programa d'intercanvi especificades als
articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 i 48 de la Normativa d'Intercanvi d'Estudiants de la Universitat de
València.
El abajo firmante acepta por la presente las condiciones de participación en un programa de intercambio
especificadas en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 y 48 de la Normativa d'Intercanvi d'Estudiants
de la Universitat de València.
Article 37
Per accedir a un programa d'intercanvi de la UVEG cal ser estudiant de la UVEG en el moment de formalitzar la
sol·licitud.
Article 38
Els estudiants han de tenir aprovats en el moment de formalitzar la sol·licitud el nombre mínim de crèdits
indicats en la convocatòria del programa, que no serà inferior a 60 crèdits per als estudiants de
llicenciatures ni a 30 per als de diplomatures.
Article 39
Els estudiants de tercer cicle hauran d'estar matriculats en un programa d'aquest nivell.
Article 40
Els estudiants d'intercanvi seleccionats han de signar un document en el qual declaren acceptar les
condicions de participació en el programa. L'incompliment de les condicions implicarà la suspensió dels
beneficis econòmics i acadèmics per a l'estudiant.
Article 41
Els estudiants d'intercanvi han de complir els tràmits de matrícula en la UVEG abans d'iniciar el seu període
d'estada en la destinació designada. El procés administratiu de matrícula i les seues condicions s'ajustaran
a les establertes per la UVEG en la normativa de matrícula vigent.
Article 42
Les aportacions econòmiques que reba un estudiant d'intercanvi de la UVEG per la seua condició de tal es
consideraran ajudes per desplaçament i canvi de condicions.
Article 43
La UVEG reconeixerà automàticament els estudis cursats en el marc d'un programa d'intercanvi i els que
estiguen inclosos en el contracte d'estudis com a estudis cursats en la UVEG en la titulació corresponent.
Article 44
El nombre total de crèdits equiparables per a una estada anual realitzats en la destinació no podrà ser
inferior a un 70% ni superior a un 110% dels crèdits d'un curs complet de la titulació. Per a estades
inferiors a l'any s'aplicarà una reducció proporcional a la duració de l'estada. (Nota: cal aplicar els mínims de la
convocatòria de la CRUE que estableix un mínim de 45 crèdits per curs -9 mesos- o 24 si és un únic semestre -5 mesos-)
Article 47
El contracte d'estudis o l’equivalent contindrà en el moment de formalitzar la matrícula en la UVEG almenys:
a. Les dades bàsiques de l'intercanvi.
b. Les matèries i crèdits de què es matricula l’estudiant en la UVEG.
c. La proposta de matèries o crèdits que cursarà en la destinació i la equivalència amb les anteriors.
Article 48
El contracte d'estudis ha de ser completat abans de la partida de l'estudiant i es podrà modificar, si cal,
fins als 45 deis després del començament de les activitats acadèmiques en la destinació. Les modificacions
les ha d’autoritzar tant el coordinador de departament o equivalent en la destinació com els representants
de la UVEG indicats en l'article 46.
Signatura de l'interessat/Firma del interesado

Data/Fecha:

