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NOT A INFORMATIVA

Mitjançant resolució de 27 de març de 2019 de la Vicerectora d'Ocupació i Programes. Formatius es va
aprovar Ja convocatòria i les bases de les Ajudes Drac Estiu 20 19 per a estudiantes i estudiants de la
Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa Vives d'universitats.
D'acord amb la base 4.a. les activitats perquè se sol· licita les ajudes han d'estar cod ificades en la web
www.estiu.info/estiu.
Amb posteriordad a la publicació de la resolució de 27 de març, la Xarxa Vives ha elim inat l'espai · web
www.estiu.info/estiu on es publicaria l'oferta d'activitats
cursos objecte d'aquestes ajudes.

Per tant, s'INFORMA que e ls requisits que han de reunir les activitats objecte d'aquestes aj udes són:
•

Trobar-se dins del marc d'activitats d'estiu que organitzen les uni vers itats membres de la Xarxa Vives.

•

Queden exclosos els cursos d'idiomes.

•

S'han de desenvolupar dins del territori de Ja Xarxa.Vives.

La Cap de l Serve i d'Informació i Dinamització (Sedi),

'
l
Charo Alvarez Reguera

València, 20 de mayo de 20 l 9
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NOTA INFORMATIVA

Mediante resolución de 27 de marzo de 20 19 de la Vicerrectora de Empleo y Programas Formativos se aprobó
la convocatoria y las bases de las Ayudas Drac Estiu 20 19 para estudiantes de la Un iversitat de València en e l
marco del programa de movilidad Drac de la Xarxa Vives cte univers idades.
De acuerdo con la base 4.a. Las actividades para que se solicita la ayudan deben estar codificadas en la web
www.estiu.info/esti u.
Con posteriordad a la publicación de la resolución de 27 de marzo, la Xarxa Vives ha eliminado el espacio
web www.estiu.info/estiu donde se publicaría la oferta de activ idades y cursos objeto·de estas ayudas.

Por lo tanto, se INFORMA que los requisitos que deben reunir las actividades objeto de estas ayudas son :
•

Encontrarse dentro del marco de actividades de verano que organizan las univers idades miembros
de la Xarxa Vives.

•

Quedan excluidos los cursos de idiomas.

•

Se tienen que desarrollar dentro del territorio de la Xarxa V ives.

La Jefa del Servicio de Informac ión y Dinamización (Sedi),

