
Requisits per participar en programes Erasmus:  

• Ser ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d'un 
permís de residència vàlid per residir a Espanya durant el període de realització 
de la mobilitat. 

• Estar matriculat en estudis oficials de la Universitat de València, tant en el 
moment de realitzar la sol · licitud com durant el període d'estada. 

• Tenir aprovats, en finalitzar el curs anterior al de la sol · licitud, 30 crèdits en el 
cas de les Diplomatures i Enginyeries Tècniques, 42 en el cas de Graus, o bé 60 
crèdits en el cas de les Llicenciatures i Enginyeries. 

• Existència d'un conveni bilateral Erasmus a la teva titulació. 
• No haver estat beneficiari en cursos anteriors d'una beca Erasmus Estudis, 

encara que sigui per a altres estudis o en una altra universitat. 
• No ser beneficiari en el curs 2011-2012 de qualsevol altre programa de mobilitat 

(SICUE, Erasmus o Programes Internacionals), excepte el programa Erasmus 
Pràctiques. 

• A més dels requisits generals, els sol · licitants hauran de complir els requisits 
específics per a cada plaça, tant en el moment de realitzar la sol · licitud, com 
durant el curs 2011/2012, d'acord amb les condicions de les destinacions. 

Criteris de selecció: 

• La selecció es fa tenint en compte la nota mitjana de l'estudiant entre tots aquells 
estudiants que compleixin el requisit lingüístic de la universitat de destinació. 

Possibles destinacions i durada de l'estada: 

Els estudiants podran sol · licitar l'estada en una universitat que tingui places 
d'intercanvi. La durada de l'estada dependrà del nombre de mesos de la plaça 
d'intercanvi: un quadrimestre o un curs complet. Es pot consultar el llistat de 
destinacions disponibles des del Portal de l'Alumne. Per visualitzar els possibles 
destinacions és necessari triar el codi de la titulació. Pot també consultar el manual 
explicatiu de com es consulten les destinacions. 

• Llista de possibles destinacions 

 


