CALENDARI PROGRAMES DE MOBILITAT CURS 2019-2020
1.- PROGRAMA ERASMUS ESTUDIS TITULACIONS DE GRAU
Activitat
Inscripció a la prova d’idioma específica B2 anglés

Inici

Calendari
Tancament

27-ago-18

14-set-18

Realització de la prova d’idioma específica B2 anglés

Realització
29-set-18

Setmana Internacional de la Universitat de València

12-nov-18

16-nov-18

Presentació de sol·licituds en www.uv.es/portalumne

12-nov-18

30-nov-18

Inscripció a les proves d’idiomes generals B1 (junt a la sol.licitud)

12-nov-18

30-nov-18

Presentació acreditació d´idiomes segons la taula: http://ir.uv.es/S4SyFVp (junt a la sol·licitud)

12-nov-18

30-nov-18

Publicació d´estudiants amb acreditació lingüística reconeguda www.uv.es/relint

12-des-18

Realització de les proves d’idiomes generals B1

15-des-18

Publicació dels estudiants exclosos per incomplir requisits www.uv.es/relint

15-gen-19

Preselecció de destinacions dels estudiants pels Coordinadors de Mobilitat

18-gen-19

15-feb-19

Publicació d´adjudicacions provisionals, amb indicació de destinació www.uv.es/relint

20-feb-19

Termini de reclamacions a l´adjudicació provisional

20-feb-19

Publicació d´adjudicacions definitives Erasmus, amb indicació de destinació www.uv.es/relint

1-mar-19

Comunicació a les universitats de destinació dels estudiants Erasmus seleccionats

1-mar-19

1-abr-19

Reunions informatives estudiants seleccionats Erasmus Estudis

25-mar-19

29-mar-19

Acceptació telemàtica de destinacions pels estudiants Erasmus seleccionats: entreu.uv.es/

25-mar-19

15-mai-19

27-feb-19

*La publicació de la convocatòria Erasmus Estudis per a Estudis de Màster curs 2018-19 està prevista per al mes de setembre de 2018

2.- CALENDARI DE PROVES D´IDIOMES PER ALS ESTUDIANTS ERASMUS ESTUDIS GRAU




Només per als estudiants que no puguen acreditar el coneixement d´idiomes, d´acord amb la següent taula: http://ir.uv.es/S4SyFVp
Els estudiants que puguen acreditar el coneixement d´idiomes, presentaran la documentació indicada en la convocatòria de novembre
Hi ha dos tipus de proves d´idiomes:
1- Proves d´idiomes específiques B2. Habiliten per a obtindre destinacions Erasmus que exigeixen un nivell B2. Les proves consten de
quatre parts: Comprensió de lectura, expressió i interacció escrites, comprensió auditiva, i expressió i interacció oral.
2- Proves d´idiomes generals B1. Habiliten per a obtindre destinacions Erasmus que exigeixen un nivell B1. Les proves seran escrites i
inclouran una evaluació de comprensió, vocabulari i gramàtica general.
1.- PROVES D´IDIOMES ESPECÍFIQUES B2 (Alemany, anglés i francés)

Inici
Inscripció

Inscripció:
 La inscripció es realitzarà en el Centre d´Idiomes de la Universitat de València
 En el moment de la inscripció, s´haurà d´abonar el preu de la prova en el Centre d ́Idiomes (60 €).
També s´haurà d´aportar fotocòpia del DNI i del vist i plau de la última matrícula
27-ago-18
 Els 60€ es reintegraran posteriorment als estudiants que ho so·liciten en el Centre d´Idiomes, a
partir de l´1 de febrer i fins e l d i a el 29 de març de 2019 a les 13h, sempre que els
estudiants superen la prova satisfactòriament i sol·liciten la participació en el programa
Erasmus 2019-20
 Els estudiants que superen la prova rebran un certificat que recolliran al C e n t r e d 'I d io m e s .
Els certificats d´anglés tindran un reconeixement ACLES.

2.- PROVES D´IDIOMES GENERALS B1 (Alemany, anglés, francés i italià)
Inscripció:
 Es realitzarà junt a la sol·licitud Erasmus en www.uv.es/portalumne
 Les proves seran gratuïtes. Els estudiants no hauran de fer cap pagament previ.
 L’acreditació d´estes proves només serà vàlida per a programes de mobilitat del curs 2019-20

Calendari
Tancament
Inscripció

14-set-18

Calendari
Inici
Tancament
Inscripció Inscripció

12-nov-18

30-nov-18

Dia examen

29-sep-18 anglés
1-oct-18 francés
2-oct-18 alemany

Dia examen

15-des-18

3.- PROGRAMA INTERNACIONAL

Inici

Calendari
Tancament

Presentació de sol·licituds en www.uv.es/portalumne

12-nov-18

30-nov-18

Presentació acreditació d’Idiomes segons la convocatòria

12-nov-18

30-nov-18

Activitat

Realització

Data màxima de presentació de qualificacions TOEFL-IELTS

28-des-18

Publicació llista provisional d´estudiants amb idiomes reconeguts i notes mitjanes en www.uv.es/relint
Publicació de la llista provisional d’estudiants exclosos en www.uv.es/relint

16-gen-19
16-gen-19

Publicació definitiva de notes mitjanes i acreditació lingüística en www.uv.es/relint

30-gen-19

Publicació definitiva dels estudiants exclosos per incomplir requisits www.uv.es/relint

30-gen-19
8-feb-19

Publicació de destinacions dels estudiants en www.uv.es/relint
Reunió informativa per als estudiants seleccionats

12-feb-19

Acceptació telemàtica de destinacions anglosaxones pels estudiants seleccionats: entreu.uv.es/

12-feb-19

26-feb-19

Acceptació telemàtica de destinacions llatinoamericanes pels estudiants seleccionats: entreu.uv.es/

12-feb-19

29-mar-19

Inici

Calendari
Tancament

13-feb-19

13-mar-19

4.- PROGRAMA SICUE (Dates provisionals pendent convocatòria CRUE)
Activitat
Presentació de sol·licituds en programa SICUE

15-abr-19

Publicació de la resolució d'adjudicació provisional i llistes d'espera

3-maig-19

Publicació de la resolució d'adjudicació definitiva
Acceptació per Entreu

Realització

3-maig-19

Reunió informativa alumnat seleccionat (data provisional)

16-mai-19

Comunicació a les universitats de destinació dels estudiants i estudiantes seleccionats

15-mai-19

12-maig-19

31-mai-19

