
REQUISIT LINGÜÍSTIC PER ALS PROGRAMES DE MOBILITAT  
 

 
1. Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis en el curs  els 
estudiants han d’acreditar el coneixement lingüístic en alguna de les llengües d’estudi 
de la universitat de destinació. Aquests estudiants tindran prioritat en l’assignació de les 
places.  
 
2. Els sol·licitants que no acrediten el coneixement lingüístic en alguna de les llengües 
d’estudi de la universitat de destinació però acrediten, almenys, el coneixement 
lingüístic en anglès poden ser proposats pel Coordinador en alguna de les vacants si són 
acceptats per la Universitat de destinació.  
 
3. No hauran d’acreditar el coneixement lingüístic els estudiants/es que realitzen la seua 
estada en una universitat portuguesa.  
 
4. El coneixement lingüístic s’acredita per la superació d’una prova de nivell general 
que serà escrita i consistirà en preguntes de comprensió, vocabulari i gramàtica general. 
Hi haurà proves en alemany, anglès, francès i italià.  
 
5. Els estudiants que es troben en alguna de les següents situacions poden acreditar el 
coneixement lingüístic sense realitzar la prova de nivell:  
a) Estudiants/es que acrediten un nivell d’idioma B1 (A2 per a italià) en algun dels 
Centres acreditats per a això i reconeguts per la Universitat de València, que són els 
següents:  
i. Les Facultats de Filologia, Traducció i Comunicació i de Magisteri de la UV  
ii. El Centre d’Idiomes de la Universitat de València  
b) Estudiants/es que acrediten un nivell d’idioma B1 (A2 per a italià), per algun dels 
Centres que figuren en la Taula d’Equivalències de l’Annex II de la convocatòria. (Es 
pot consultar l’Annex II en la web de Relacions Internacionals (www.uv.es/relint )  
c) Estudiants/es de Filologia, Traducció i Interpretació o de Magisteri en l’especialitat 
en llengua estrangera, en la llengua del país per al qual se sol·licita l’estada d´intercanvi 
o en anglès.  
d) Estudiants/es que hagen superat un mínim de 40 crèdits d’estudis universitaris 
oficials en la llengua del país per al qual se sol·licita l’estada d´intercanvi o en anglès.  
e) Estudiants/es que hagen cursat i superat batxillerat bilingüe en la llengua del país per 
al qual se sol·licita l’estada d´intercanvi o en anglès.  
f) Estudiants/es que hagen cursat i superat un any d’estudis universitaris en l´extranger 
en la llengua del país de destinació o en anglès.  
g) Qualsevol altra acreditació reconeguda per la Comissió de Reconeixement de 
Competències en Llengües Estrangeres de la Universitat de València.  
 
6. Els estudiants que acrediten el coneixement d´acord amb els apartats a) i b) tindran el 
nivell que els corresponga conforme a la documentació presentada. Els estudiants que 
acrediten el coneixement d´acord amb els apartats c), d), e) i f) se´ls reconeixerà el 
nivell B1.  
 
7. Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis en algunes 
universitats, els estudiants han d’acreditar un coneixement lingüístic superior a 



l’esmentat en els apartats anteriors. En aquests casos, l’estudiant/a haurà de superar una 
prova de nivell específica o acreditar el coneixement lingüístic exigit per la 
universitat de destinació. En la Setmana Internacional es facilitarà als estudiants el 
llistat de places d´intercanvi per titulació on s’exigeix aquest coneixement, segons la 
informació disponible en cada Centre.  
 
8. Pel que fa als Programes Internacionals, el nivell lingüístic exigit per algunes 
universitats requereix un títol acreditatiu, com el TOEFL o semblants. En concret, les 
Universitats de Canadà, els Estats Units, el Japó, la Xina, Austràlia i Brasil, exigeixen 
diferents nivells que han de ser consultats amb el coordinador de la titulació 
corresponent.  
 
9. Instruccions específiques:  
a) Els estudiants/es de Filologia i Traducció i Interpretació, quan demanen destinacions 
en la llengua del país no siga la de la seua especialitat, hauran d’acreditar el 
coneixement d’eixa llengua per qualsevol dels mitjans indicats als punt 5.  
b) Els estudiants que vulguin acreditar allò que estableix el punt 5.d (superació de 40 
crédits en llengua estrangera), hauran de sol·licitar el certificat en la Secretaria del seu 
Centre, indicant que s’adrecen al Servei de Relacions Internacionals. Aquesta, remetrà 
d´ofici el certificat que acredite l´esmentada superació al Servei de Relacions. 
 

REQUISIT LINGÜÍSTIC PER ALS PROGRAMES DE MOBILITAT 
DE FISIOTERAPIA 

 

Código Universidad Tiempo 
Plaz
as 

Requisito 
lingüistico 

B BRUXEL85 
HAUTE ECOLE LIBRE DE BRUXELLES ILYA 
PROGOGINE ASBL 

6 meses 2 pers 
B1 FRANCES 

INGLES 

  http://www.helb-prigogine.be        

B BRUXEL87 
HAUTE ECOLE LEONARDO DE VINCI 

6 meses 2 pers 
B1 FRANCES 

INGLES 

  http://www.vinci.be       

B GENT01 
UNIVERSITEIT GENT 

3 meses 3 pers 
B1 FRANCES 

INGLES 

  http://www.ugent.be       

CZ PRAHA 07 CHARLES UNIVERSITY 5 meses  1 pers B1 INGLÉS 

  http://www.cuni.cz/IKENG-1.html       

DK SORO02 UNIVERSITY COLLEGE SJALLAND 3 meses 2 pers B1 INGLÉS 

  http://www.ucsj.dk       

G ATHINE34 T.E.I ATHINON 3 meses 3 pers B1 INGLÉS 

  http://www.teiath.gr       

I BARI01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 3 meses 2 pers A2 ITALIANO 

  http://www.uniba.it       

I 

BOLOGNA01 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA 3 meses 2 pers A2 ITALIANO 

  http://www.eng.unibo.it        

I BRESCIA01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 6 meses 2 pers A2 ITALIANO 



  http://www.unibs.it       

I FOGGIA03 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 9 meses 2 pers A2 ITALIANO 

  http://www.unifg.it       

I PARMA01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 3 meses 2 pers A2 ITALIANO 

  http://www.unipr.it       

I ROMA01 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA 
SAPIENZA 4 meses 2 pers A2 ITALIANO 

  http://www.uniroma.it       

LT KAUNA 

S04 

LITHUANIAN ACADEMY OF PHYSICAL 

EDUCATION 3 meses 2 pers B1 INGLÉS 

  http://www.lkka.lt/?set:lang=en       

LT VILNIUS10 VILNAUS KOLEGIJA 3 meses 2 pers B1 INGLÉS 

  http://www.viko.lt/en/       

LV RIGA03 RIGAS STRADINA UNIVERSITATE 3 meses 2 pers B1 INGLÉS 

  http://www.rsu.lv/eng/       

NL BREDA01 AVANS HOGESCHOOL 5 meses  2 pers B1 INGLÉS 

  http://www.avans.nl       

P LISBOA05 INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA 9 meses 2 pers SIN REQUISITOS 

  http://www.ipl.pt       

P PORTO05 INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO 3 meses 2 pers SIN REQUISITOS 

  http://www.ipp.pt       

P PORTO56 

COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR 
POLITECNICO 3 meses 2 pers SIN REQUISITOS 

  http://www.cespu.pt/pt-PT/       

PL 

WARSZAW12 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W 
WARSZAWIE 5 meses  2 pers B1 INGLÉS 

  http://www.awf.edu.pl       

S 

STOCKHO03 
KAROLINSKA INSTITUTET 

3 meses 2 pers B2INGLÉS 

  

http://ki.se/ki/jsp/podology.jsp?l=en&d=1
30       

SF PORI08 SATAKUNTA POLYTECHNIC 6 meses 2 pers B2 INGLÉS 

  http://www.samkl.fi/english       

SF TURKU05 

TURUM AMMATTIKOREKEAKOULU-TURKU 
POLYTECHNIC 3 meses 2 pers B2 INGLÉS 

  http://www.turkuamk.fi       

SF 

VANTAA06 

LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES 3 meses 2 pers B2 INGLÉS 

  

http://www.laurea.fi/internet/en/index.js
p       

 


