BECA ERASMUS PRÀCTIQUES 2018/2019 (QUART TERMINI): LLISTA DE
BENEFICIARIS AMB DRET A L’AJUT ADDICIONAL DE 100 EUROS AL MES
Per resolució de 22 de maig de 2018 del Vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València, es van convocar les Beques Erasmus
Pràctiques per al curs 2018/2019.
Finalitzat el quart termini de presentació de sol·licituds, es va publicar, per resolució
de 15 de maig de 2019 del Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el llistat
de les persones adjudicatàries d’aquestes beques.
D’acord amb el punt 9.4 de les bases de la convocatòria de les Beques Erasmus
Pràctiques, els estudiants d’entorns desafavorits, (beneficiaris d’una beca de
caràcter general del MECD en el curs 2017/2018 o que tinguen la condició de
refugiats o amb dret a protecció subsidiària o que hagen presentat sol·licitud de
protecció internacional en Espanya) rebran una ajuda addicional de 100 euros al
mes.
Per aquesta raó, el Servei de Relacions Internacionals publica la relació dels NPA de
les persones adjudicatàries de la beca Erasmus Pràctiques 2018-2019 durant el
quart termini de presentació de sol·licituds que, per haver sigut beneficiàries de la
beca de caràcter general de MECD, rebran l’ajuda addicional.
Per consultar el NPA, els i les estudiants hauran d’accedir a l’Aula Virtual de la
Universitat de València, on prèvia identificació amb l’usuari i contrasenya del correu
electrònic de la UV, el trobaran sota la seua fotografia o bé a continuació del seu
nom en el Resum de Matrícula.
Nº
1

NPA
GM37518

Els i les estudiantes podran presentar al·legacions contra aquesta informació fins el
dia 12 de juny de 2019, mitjançant una instància que podran presentar directament
al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (Pl. Cisneros, 4) o bé al Registre
General d’Entrada de la Universitat de València (Edifici Rectorat. Av. Blasco Ibañez,
13).
València, 29 de maig de 2019
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