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Sessió Informativa 
Programa Internacional      

2023-2024
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Fases
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Acceptació
Pas 1

 Acceptació de la beca en la web del 
Banc Santander, dins dels 7 dies
següents a la recepció de la seua
notificació. 

 En la mateixa notificació del Santander 
veureu un botó roig amb el text
"accepta la teua beca" que heu de 
prémer per a acceptar-la.
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Acceptació
Pas 1 En el cas que el/la estudiant no haja fet la 

sol·licitud en la web del Banc Santander:

 No rebrà el correu del Santander 
comunicant la quantia de la beca.

 No podrà acceptar la beca en la web 
del Santander.

 Sí que rebrà la beca per la quantia
corresponent al seu país de destinació
i duració de la mobilitat, si compleix
amb la resta de tràmits exigits.
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Acceptació
Pas 2

Seu Electrònica UV            
"Expedient Programa Internacional" 

Terminis:

 Universitats no llatinoamericanes: 
fins el 24 de febrer de 2023

 Universitats llatinoamericanes: fins
el 31 de març de 2023

https://www.uv.es/sede-electronica/es/sede-electronica-uv.html
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Què fem en acceptar la beca?
Acceptació

Pas 2  Triar semestre.

 Dades de pagament (compte bancari
de la qual sigues titular o cotitular).

 Persona d’emergencia.

 Obtenció de la carta de nomenament
oficial de la Universitat de València.

 La no acceptació en termini implica 
la renuncia automática.
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Nomenament
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Sol·licitud a 
destinació

 Nominació prèvia per part de la UV.

 Documentació per fer la sol·licitud: en 
carpeta solicitudespi de disco.uv.es.

 Tenir en compte el deadline per fer la 
sol·licitud.

 Alguns deadlines matiners:

 1 de març: Meiji, Georgia College, 
Rutgers

 15 de març:  California San Marcos, 
North Florida

https://disco.uv.es/
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Sol·licitud a 
destinació

DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD:

 Nomenament de la UV.

 Expediente acadèmic (en anglés o castellà). 
Demanar-ho a Secretaria de la Facultad.

 Acreditació de l’idioma (veure si ha caducat)

 Cartes de de recomanació.

 Carta de motivació.

 Sol·licitar assignatures (parlar amb
coordinador/a UV).

 Capacitat económica.

 Assegurança mèdica (pròpia de la universitat
de destí o qualsevol que complisca amb els
mínims establits per UV)
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Assegurança
mèdica Molt important: 

Algunes universitats, especialment dels
EEUU, exigeixen contractar la seua
pròpia assegurança mèdica, encara 

que ja hàgeu contractat la vostra
propia.
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Sol·licitud a 
destinació

 Presentació de la sol·licitud:

 Online.

 Correu electrònic.

 En paper (ho envia el Servei de 
Relacions Internacionals).

 Alguns documents electrònics i altres
en paper.
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Carta 
d’admisió

 Original en paper. L’envien al Servei de 
Relacions Internacionals i l'estudiant ha 
de venir a recollir-la.

 L’envien per email a RRII y nosaltres el 
reenviem a l`estudiant.

 L´envien directament a l`estudiant vía on
line o per email.

 La carta d'admissió s'ha de pujar a Seu
Electrònica UV des de “els meus tràmits” 
al procediment de Expedient Programa 
Internacional

 Imprescindible per al visat!!!

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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Carta 
d’admisió
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Visat

 A l’ambaixada o consolat estranger a 
Espanya

 Què demanen?

 Carta d’acceptació

 Carta de nomenament

 Vacunes 

 Capacitat econòmica

 Certificat de penals

 Una taxa

 Passaport en vigor

 Entrevista (USA)



•15

Visat

CONSELL:

Demanar cita a l'ambaixada amb suficient
antelació. 

Molt especialment si es tracta dels Estats
Units.
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Abans
d’anar-te’n

 Assegurança mèdica

 Inscripció al Registre de viatgers

 Allotjament

 Automatrícula UV

 Carta d’acceptació

 Documents digitalitzats
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Tipus de 
mobilitat

Només s'admet mobilitat
presencial
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Contracte 
d’estudis

 Coordinador de mobilitat de la titulació

 Portal Serveis Estudiant

 Ha d’estar tancat abans de fer
l’automatrícula

https://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_1_Outgoing/1_1_1_Informacio_General/coordinadores_Titulacion__valen.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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Contracte 
d’estudis

 No hi ha taules d'equivalències
establides entre crèdits europeus ECTS 
(European Credit Transfer System) i 
assignatures d'universitats fora d'Europa.

 La convalidació d'assignatures l'ha
d'aprovar cada coordinador/a de mobilitat
de la UV i de la universitat de destí.

 El contracte d'estudis NO HEU DE 
PUJAR-LO a la Seu Electrònica UV 
(Entreu).
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Automatrícula
 Automatrícula crèdits internacionals

 Nombre de crèdits segons el contracte 
d´estudis

 Segons la cita de matrícula: finals de juliol

 Es poden matricular altres assigatures UV 

 Compatible amb beca Ministeri o GVA

 Portal Serveis Estudiants
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A la teua
arribada

 Anar a l’oficina de RRII de la universitat
estrangera.

 Pujar còpia escanejada per Seu
Electrònica UV en “els meus tràmits” 
(Expedient Programa Internacional) de:

 Assegurança

 Certificat d’arribada

 Targeta d'embarcament

 Inscripció en Consolat espanyol en el 
extranger http://www.exteriores.gob.es

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
http://www.exteriores.gob.es/
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Quan tornes
 Pujar en Seu Electrònica UV “els meus

tràmits” (Expedient Programa Internacional):

 Certificat d’estada signat i segellat. 

 Reconeixement de crèdits:

 La universitat de destí ens envia les 
notes a RRII o a la Facultat

 Ho enviem al coordinador/a

 Reconeixement de crèdits a la Facultat

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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Quan tornes
 Pujar en Seu Electrònica UV “els meus

tràmits” (Expedient Programa Internacional):

 Certificat d’estada signat i segellat. 

 Reconeixement de crèdits:

 La universitat de destí ens envia les 
notes a RRII o a la Facultat

 Ho enviem al coordinador/a

 Reconeixement de crèdits a la Facultat

https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
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Ajudes
econòmiques



Ajudes
Econòmiques

El pagament de la beca serà del 100% després
d'acreditar per Seu Electrònica la incorporació
física a la universitat de destinació.

Estades semestrals Estades anuals

Àsia i Austràlia 5.000 € 6.500 €

Estats Units i Canadà 3.500 € 5.000 €

Amèrica Llatina 2.500 € 3.500 €



Ajudes
Econòmiques

 Es paga després de les presentació de 
la documentació d´arribada per Seu
Electrònica UV (Entreu)

 Compatible amb beca Ministeri o GVA



Recomanacions

 Consulta el web del Ministeri d´Assumptes
Exteriors.

 Consulta la nostra web i les nostres xarxes
socials.

 Busca allotjament amb temps.

 No renuncies a l´últim minut.

 Estigues atent al correu electrònic de la 
Universitat (…@alumni.uv.es) i escriu-nos
sempre des del teu correu de la universitat.

 Informa´t sobre les condicions del mòbil, 
targetes bancàries, transport públic, 
descomptes per a l´estudiantat...

mailto:usuari@alumni.uv.es


Recomanacions

 Consulta amb la universitat de destí si 
exigeixen la seua pròpia assegurança
mèdica.  

 Prepara amb temps la sol·licitud i no 
la deixes per a l´últim dia.



Raons per fer
una movilitat

 Parlar millor altres idiomes.

 Conéixer altra cultura.

 Enriquir la teua formació.

 Trobar feina més fàcilment.

 Gaudir una experiència única.



Contacte
► www.uv.es/relint

► programa.internacional@uv.es

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/anuncis-convocatories-1285935975996.html
mailto:programa.internacional@uv.es
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