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Resolució de 24 de juny de 2016 del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual 
es convoca el Programa de mobilitat per a estudis de grau Erasmus+ i mobilitats 
amb Suïssa per al segon semestre del curs 2016/17. 
 
La Universitat Jaume I es va adherir al programa Erasmus+ aprovat pel Parlament 
Europeu l’11 de desembre de 2013 i a les següents convocatòries de propostes que es 
puguin convocar per part del SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de 
l’Educació). D’altra banda, la Universitat Jaume I manté convenis d’intercanvi 
d’estudiantat amb Suïssa. Per tant, i amb la intenció d’oferir una experiència 
d’aprenentatge a Europa al nostre estudiantat de grau.  
  
RESOLC:  
 

1. Convocar un concurs públic per a la concessió de places per a estudiantat 
de grau de l’UJI dins del Programa Erasmus+ estudis i mobilitats amb Suïssa per 
al segon semestre del curs 2016/2017. 
2. Publicar a la web http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/ les bases reguladores de 
la convocatòria de mobilitat del Programa Erasmus+ estudis de grau i mobilitats 
a Suïssa per al segon semestre del curs 2016/2017 que s’adjunten en l’Annex I 
d’aquesta resolució i tots els annexos que se’n deriven. 
3.  Publicar l’oferta de places en el sistema de l’UJI 
IGLU/Acadèmica/Programes de mobilitat/Ofertes/Erasmus+ 2016/2017. 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició 
davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà a la 
publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, 
comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.  
 
El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17/06/2014),  
La vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme 
Inmaculada Fortanet Gómez  
 
 
 
 
Castelló de la Plana, 24 de juny de 2016  
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ANNEX I  

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D E 
MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER A ESTUDIS DE GRAU ERASMU S+ I 
MOBILITATS A SUÏSSA PER AL SEGON SEMESTRE DEL CURS 2016-2017. 

1. Introducció i objecte  
1.1 El programa d’intercanvi Erasmus+ estudis 
 La Comissió Europea va renovar el programa Erasmus+ per al període 2014/2021 
al desembre 2013. Aquesta convocatòria és la quarta que  s’emmarca dins del programa 
Erasmus+. 

 El programa Erasmus+ recull totes les iniciatives de la Comissió Europea en 
educació superior, (formació, joventut i voluntariat) en un únic programa que manté la 
marca Erasmus per a la mobilitat en educació superior. 

El programa Erasmus+ concedeix places de mobilitat, per a estudiantat universitari dels 
últims anys de grau, des de tres mesos fins a dotze mesos per cicle d’estudis, vint-i-quatre 
en el cas d’estudiantat de Medicina, amb les finalitats següents: 

● Millorar les competències clau i l’ocupabilitat. 

● Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis. 

● Millorar notablement la competència en llengües estrangeres 

● Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de 
desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea  

 

1.1.1 El programa Erasmus+ a Espanya 
El programa està promogut pel SEPIE, que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport espanyol, i s’encarrega de donar les directrius europeus a les universitats. 
 

1.1.2 El programa Erasmus+ estudis de grau a la Universitat Jaume I  
El 6 de desembre de 2013, la Comissió Europea va concedir la Carta Erasmus per a 
Educació Superior a l’UJI (Universitat Jaume I), amb el següent codi: 29583-LA-1-2014-
1-ES-E4AKA1-ECHE-1, la qual ens permet participar en totes les futures convocatòries 
de la Unió Europea en l’àmbit educatiu internacional.  El codi Erasmus de la Universitat 
Jaume I és E  CASTELL01.  
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A l’UJI, l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI), que depèn del Vicerectorat 
d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, és la unitat encarregada de 
coordinar aquest programa. 

 

1.2 Objecte 
El vicerrectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme convoca places de 
mobilitat a estudiantat de grau a universitats europees dins del marc del Programa 
Erasmus+ i també mobilitats a Suïssa. Les mobilitats Erasmus+ han de dur-se a terme en 
un país del programa o en un país associat diferent del país on estiga establerta 
l’organització d’origen i del país de residència de l’estudiant durant els estudis. Els països 
del Programa són els 28 estats de la Unió Europea i Islàndia, Liechtenstein, Noruega, 
Turquia i la República de Macedònia. Els beneficiaris s’ordenaran per graus i per estricte 
ordre de puntuació. Suïssa no està contemplada en el Programa Erasmus+ però pot 
participar en aquesta convocatòria amb altres condicions.  

 
1.3 Condicions generals de la convocatòria Erasmus+ estudis de grau i mobilitats a 
Suïssa. 
Per a aquesta convocatòria la Universitat Jaume I té signats més de 400 convenis amb 
més de 26 països del programa. Aquestos convenis permeten l’intercanvi d’estudiantat 
entre les universitats sòcies.  

Les places oferides poden ser només per a segon semestre del curs 2016-2017. Les 
universitats i graus que participen en el programa es detallen en l’annex II d’aquesta 
convocatòria. L’oferta de les places revisada pels coordinadors es troba a l’IGLU i estarà 
accessible en “Acadèmica/Programes de mobilitat a partir del 24 de juny de 2016 (data 
d’inici del període de sol·licituds).  

Les mobilitats a Suïssa no estan incloses en el programa Erasmus+, però s’aprofita 
aquesta convocatòria per a seleccionar a l’estudiantat que vulga gaudir d’una estada 
acadèmica a les nostres universitats sòcies de Suïssa. 

Les places oferides en la convocatòria són per a cursar estudis de grau. En alguns casos 
els estudiants podran ser admesos en estudis de màster si el grau en destinació té una 
durada de només tres anys i l’estudiant està en l’últim curs d’estudis. En alguns casos les 
universitats de destinació poden atorgar el seu títol si l’estudiant cursa un itinerari 
determinat durant un curs complet. El reconeixement dels estudis està garantit mitjançant 
el contracte d’estudis que se signa abans de l’estada.   
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2. Requisits per a participar en el programa 

L’estudiantat ha de complir les següents condicions en el moment de finalització del 
període de sol·licituds: 

a) Ser ciutadà d’algun dels països participants en el Programa Erasmus+ o de tercers 
països. En aquest darrer cas, s’haurà d’acreditar un permís de residència vàlid per a residir 
a Espanya durant la realització del període de mobilitat.  

b) Estar matriculat en el curs 2015/16 en un grau que participe en aquesta convocatòria 
amb la finalitat de l’obtenció d’un títol de grau i haver-ne pagat els rebuts de matrícula 
requerits per la Universitat. 

c) Haver superat almenys 54 crèdits de primer curs en el grau en el qual es troba matriculat 
en la UJI en el moment de presentar les sol·licituds.  

d) Disposar d’almenys 18 crèdits per cursar en el mateix títol.  

e) Per a les mobilitats Erasmus+, no haver gaudit d’una ajuda o plaça Erasmus de més de 
9 mesos durant els estudis de grau a l’UJI o en una altra universitat. 

f) Acreditar obligatòriament el requisit lingüístic en els termes establerts en la base 6 
d’aquesta convocatòria. 

g) A banda dels requisits esmentats en els punts anteriors, l’estudiantat haurà de complir 
amb els requisits específics de cada plaça ofertada, entre ells, el requisit de llengua exigit 
o recomanat per les universitats de destinació, si és més elevat del què indica la 
convocatòria. 

 

3. Sol·licituds i terminis 
El període de presentació de sol·licituds comença el dia 24 de juny i finalitza el 8 de 
juliol de 2016. 

3.1 Procediment general 

Per a sol·licitar la participació en aquest programa l’estudiantat ha d’emplenar en 
l’aplicació electrònica de la Universitat Jaume I el formulari de sol·licitud de participació 
en el programa Erasmus+ 2016/17 que trobarà en: IGLU/Acadèmica/Programes de 
mobilitat/Ofertes/Erasmus+ 2016/2017. En aquesta sol·licitud s’ha de classificar, per 
ordre de preferència, les places que sol·licita. Es podrà fer canvis en les destinacions dins 
de l’aplicació fins al termini de presentació de sol· licituds. 

En emplenar i guardar aquest formulari la persona sol·licitant accepta que les seues dades 
personals introduïdes seran comunicades a la universitat de destinació en el cas de ser 
seleccionada. 
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Després d’haver enviat la sol·licitud electrònicament es rebrà un email de confirmació de 
la tramesa de la sol·licitud. Aquest missatge s’ha de conservar com a prova per a 
qualsevol possible reclamació. A continuación, el sol·licitants hauran de lliurar el 
certificat de llengües al Registre General de la Universitat Jaume I. Així mateix, les 
sol·licituds es poden presentar en els Registres i Oficines que preveu l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud genérica enviada per registre general: 

a) En el cas de no ser nacional d’un dels 28 països membres de la Unió Europea, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquia o la República de Macedònia, fotocòpia de la targeta 
de residència o d’estudiant a Espanya, expedit pel Ministeri de l’Interior i fotocòpia 
del passaport. 

b) Certificat o certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres (només els 
relacionats en les taules d’equivalències del Servei de Llengües i Terminologia i ACLES 
(http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/#2) i els reconeguts per la 
CRUE (http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/Mesas-Linguisticas.aspx) per 
als següents idiomes: anglès, francès, alemany, italià, portuguès i/o certificats de cursos 
de romanès o turc. 

Els estudiants que s’han presentat a les proves d'acreditació ACLES nivell B1 d'anglés, 
organitzades pel Servei de Llengües i Terminologia en juny de 2016, i que encara no 
disposen del certificat adequat a la seua preferència de mobilitat, poden presentar la 
captura de pantalla amb la qual se’ls comunica que han superat les proves. Està previst 
que la comunicació de les notes es facen publiques a primers de juliol. Tot l'estudiantat 
rebrà un missatge informant sobre la publicació de les notes i les dates de revisió.  

c) Presentació del Certificat d’estada en cas d’haver realitzat abans una altra estada 
Erasmus en grau. 

d) Certificat de minusvalidesa superior al 33%, si escau. 

e) Certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del país de residència, 
en el cas de ser sol·licitant no resident a Espanya. 

Només serà admesa una sol·licitud per estudiant per registre general. En cas de 
rebre més d’una sol·licitud es tindrà en compte la rebuda en darrer lloc per registre 
general. Si es reben diverses sol·licituds de la mateixa persona en la mateixa data es 
podran considerar totes nul·les. 
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4. Compatibilitat amb altres programes de mobilitat 
Aquesta convocatòria de places és compatible amb els altres programes d’intercanvi de 
la Universitat Jaume I del curs 2016-2017 sempre que no coincidisquen en el mateix 
semestre. Aquesta condició aplica a totes les convocatòries de mobilitat de l’UJI, 
nacionals o internacionals. 

 

5. Estudiantat amb necessitats educatives especials 

Aquests estudiants tenen dret a una puntuació adicional segons el grau de discapacitat. 
Cal presentar un certificat de minusvalidesa amb la sol·licitud. És convenient consultar 
amb la responsable del programa a l’ORI durant el període de sol·licituds sobre les 
universitats més adients per a cada cas. 

 

6. Requisits lingüístics per a participar en la convocatòria 

6.1 Atès que un dels objectius del programa Erasmus+ és garantir que els estudiants 
tinguen el nivell necessari de competència lingüística, per a poder ser beneficiari una 
plaça de mobilitat, dins d’aquesta convocatòria els estudiants i estudiantes han d’acreditar 
un nivell de competència lingüística mínima en les següents llengües:  

Anglès, francès i alemany  

Per a universitats on és necessari el coneixement d’anglès, de francès i d’alemany s’han 
d’acreditar els següents coneixements d’idiomes: 

Nivell mínim B1 en anglès, B1 en francès i B1 en alemany. 

Italià i portuguès 

Per a universitats on és necessari el coneixement d’italià o portuguès s’han d’acreditar els 
següents coneixements d’idiomes: 

Nivell mínim d’A2 en italià i A1 en portuguès. 

6.2 No obstant açò, les universitats de destinació poden exigir o recomanar nivells 
superiors als requerits en la base 6.1 d’aquesta convocatòria. La informació relativa al 
nivell lingüístic exigit en cada universitat està en les observacions de l’oferta de places 
de l’e-ujier. Amb caràcter general, cada destinació té marcat un idioma i un nivell mínim 
de competència lingüística que l’estudiant ha d’acreditar. Aquest nivell de llengua 
requerit per les universitats sòcies pot sofrir alguna lleugera alteració dins del període de 
sol·licituds. Si és el cas, l’ORI avisarà els estudiants afectats sobre els canvis.  
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6.3 Acreditació del nivell lingüístic a la Universitat Jaume I 

L’acreditació del nivell lingüístic requerit s’ha de dur a terme presentant els següents 
certificats en el moment de la sol·licitud a Registre General: 

a) Certificats dels nivells esmentats o superiors de la llengua de la universitat a què 
opten, detallats en les taules d’equivalències del Servei de Llengües i 
Terminologia de l’UJI i ACLES. 
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/#2 

b) Certificats reconeguts per la Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles (CRUE). 
http://www.acreditacion.crue.org/Paginas/Mesas/Mesas-Linguisticas.aspx 

  
7. Criteris de valoració 
7.1 Criteris generals 

a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic: fins a 10 punts. 

b) Nivell d’idioma (consulteu base 7.2): fins a 4 punts. 

c) Nombre total de crèdits superats: fins a 1 punt. 

d) Primer curs complet superat: 3 punts. 

e) No haver realitzat mai una estada en un programa d’intercanvi Erasmus: 2 punts. 

f) Altres (puntuació de l’ORI): fins a 1 punt. En aquest apartat es valorarà l’estudiantat 
amb necessitats educatives especials. Poseu-vos en contacte amb l’ORI durant la 
convocatòria. 

g) Criteris específics de Grau: És responsabilitat del coordinador de cada grau publicar 
abans o durant el període de sol·licituds els criteris propis de cada grau en 
IGLU/ACADÈMICA/PROGRAMES DE MOBILITAT/ Informació de la coordinació 
d’Intercanvi: Fins a 3 punts 

h) Als estudiants que hagen renunciat a una plaça Erasmus fora de termini o que han 
tornat abans dels 3 mesos d’estada en convocatòries anteriors se’ls restarà 4 punts. 

i) Als estudiants que ja tinguen una plaça erasmus+ primer semestre se’ls restarà 4 punts. 
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7.2 Valoració de llengües estrangeres 
 

Totes les llengües 

0,5 punts Certificat de nivell A2  

1 punt Certificat de nivell B1.1  

1,5 punts Certificat de nivell B1.2 

2 punts Certificat de nivell B2.1  

2,5 punts Certificat de nivell B2.2  

3 punts Certificat de nivell C1  

4 punts Certificat de nivell C2 
 
Baremació d’altres llengües estrangeres no recollides en les taules indicades en l’apartat 
6.1, es donarà fins a 0,5 punts per cada curs realitzat de 100 hores o més.  

Els certificats d’idiomes es podran presentar com a màxim fins el 7 de juliol de 2016 al 
Registre General de l’UJI o els mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 
26 de novembre. Sempre que siga possible, haureu d’adjuntar el certificat a la sol·licitud. 

Per cada idioma només s’admetran certificats que acrediten la superació d’un nivell de 
les 4 destreses (expressió i comprensió oral i escrita). 
 

8. Instrucció i resolució del procediment 
8.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de 
l’ORI http://ujiapps.uji.es/serveis/ori la resolució provisional de persones admeses i 
excloses en aquesta convocatòria i s’obrirà un termini de 7 dies naturals comptadors des 
de la publicació del llistat per a esmenar errors o omissions. 
 
8.2 Acabat el termini de subsanació, es farà pública la resolució definitiva d’admesos i 
exclosos i l’adjudicació provisional. 
 
8.3 La proposta de concessió la realitzarà una comissió formada per un coordinador 
d’intercanvi de cada centre, un representant del Consell d’Estudiants, dos tècnics superior 
de l’ORI i la Direcció Acadèmica de l’ORI. 
 
8.4 La resolució de concessió provisional l’emet el Rectorat, sense perjudici de la 
delegació de firma de 17 de juny de 2014 en la Vicerectora d’Internacionalització, 
Cooperació i Multilingüisme. Aquesta resolució es publicarà en 
http://ujiapps.uji.es/serveis/ori. A partir d’aquesta publicació s’obrirà un termini de 



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficina de Relacions Internacionals  
Vicerectorat d’Internacionalització 
Cooperació i Multilingüisme 
Universitat Jaume I    8 

reclamacions de 7 dies naturals. Les reclamacions s’han de dirigir per Registre General i 
a l’ORI.    
 
8.5 Una vegada resoltes les anteriors reclamacions i realitzada la reassignació de places 
si escau, es publicarà una resolució definitiva amb la relació d’adjudicataris i una llista de 
suplents ordenats de major a menor puntuació en el barem. Contra aquesta resolució, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la notificació.  No obstant això, les persones interessades 
podran interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació; en aquest cas no es pot 
interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener.  
 
8.6 En la resolució definitiva s’establirà un període de 7 dies naturals d’acceptació i renúncia 
de les adjudicacions a través de l’e-ujier i s’adjudicaran les places restants als suplents en 
posteriors modificacions de la resolució per renúncies, si és el cas. 
 
8.7 Una vegada acabat el termini d’acceptació i renúncia de la/les modificació/ons a la 
resolució definitiva als nous adjudicataris, si és el cas, els estudiants en llista d’espera 
podran optar a les places restants sempre que complisquen els requisits. Arribat el cas, en 
la resolució es publicarà el procediment a seguir per sol·licitar-les. 
 
8.8 Les renúncies en els diferents moments del procediment d’adjudicació s’entendran 
no només a la plaça sinó també al programa. Les renúncies es poden presentar en 
qualsevol moment des de la presentació de la sol·licitud, per Registre General, però 
tindran penalització en el futur si es presenten quan ja s’haja publicat l’assignació 
definitiva de places.  
 
8.9 Tot i haver sigut adjudicatari d’una mobilitat en aquesta convocatòria, en 
qualsevol cas, l’admissió definitiva en el programa depèn de la universitat de 
destinació. L’estudiant no estarà formalment admès a la universitat de destinació fins que 
reba un missatge d’acceptació i no s’hi registre pels mitjans establerts per la universitat 
de destinació i envie la documentació pertinent en temps i forma. En el cas que l’estudiant 
no siga admès per alguna universitat sòcia per motius aliens a l’estudiant, l’ORI i/o els 
coordinadors d’intercanvi buscaran una alternativa que puga interessar l’estudiant. 
 

8.10 Es podran fer els següents canvis en l’adjudicació exclusivament en aquestos casos: 

a) canvis de plaça entre els graus que comparteixen places. 
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b) reducció de curs a semestre o canvi de semestre, sempre que el coordinador 
d’intercanvi emeta un informe motivat i favorable a l’ORI i comptem amb el vist-i-plau 
de la universitat sòcia. 

c) les reassignacions de places esmentades en els supòsits de les bases 8.8 i 8.9. 

 

9. Què cal fer després d’haver estat seleccionat? 

L’estudiantat tindrà un termini per comunicar a l’ORI, a través de l’e-UJIer, l’acceptació 
o renúncia a la plaça que se li ha assignat. En tot cas, les renúncies s’han de comunicar al 
més prompte possible per a poder concedir les places a les sol·licituds suplents. 

 

9.1 Preparació pràctica 

Immediatament després de la publicació dels resultats definitius, l’ORI convocarà 
reunions informatives sobre qüestions pràctiques i facilitarà, mitjançant el web i el correu 
@uji.es, instruccions detallades i periòdiques a les persones seleccionades. 

A continuació, l’ORI comunicarà a les universitats de destinació les propostes de 
l’estudiantat seleccionat. L’estudiantat ha de registrar-se en línia a la universitat de destí 
o mitjançant els impresos que aquesta universitat remeta. L’estudiantat no estarà 
formalment admès per la universitat de destinació fins que no s’hi registre 
(application form, etc.). Els terminis són, aproximadament, als mesos d’abril-maig, per 
al primer semestre, i al mes de setembre-octubre, per al segon semestre. 

La universitat de destí és responsable de la provisió d’allotjament o de facilitar els mitjans 
per trobar-lo en cas de no disposar de residència.  

9.2 Preparació lingüística  

Es recomanable, abans d’iniciar l’estada, actualitzar els coneixements de llengües encara 
que es tinguen acreditats els requisits lingüístics de la convocatòria. 

El Servei de Llengües i Terminologia (http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/) organitza cursos 
d’idiomes i grups de conversa cada semestre. A més, hi ha altres possibilitats per a 
preparar-se, com ara mitjançant l’autoaprenentatge al Centre d’Autoaprenentatge de 
Llengües (CAL). Les universitats de destinació solen organitzar cursos d’idioma abans i 
durant cada semestre. Recomanem que els estudiants realitzen aquestos cursos. 

 

 

9.3 Preparació cultural 

Es faran diverses sessions de preparació cultural per als seleccionats en què comptarem 
també amb la participació d’alumnat estranger provinent de països europeus i estudiants 
participants en el programa Erasmus en anteriors convocatòries. L’ORI avisarà dels 
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detalls de les sessions més avant. 

Entre els mesos d’octubre i novembre l’ORI organitza presentacions culturals de països 
europeus per part de l’estudiantat estranger d’intercanvi, aquestes presentacions poden 
ser interesants per a l’estudiantat que iniciarà la seua mobilitat al segon semestre. Podeu 
trobar més informació en l’apartat corresponent del web.  També organitza un programa 
de ràdio en VoxUJI sobre països de destinació, el Món a l’UJI, amb la intervenció 
d’estudiantat de cada país i experiències d’alumnes de l’UJI. 

Igualment, existeix un programa de voluntariat Mentors per a l’estudiantat estranger. 
L’estudiantat UJI té l’oportunitat de fer amistat i ajudar l’estudiantat estranger a integrar-
los en la vida acadèmica, social i cultural de l’UJI durant un semestre a canvi de crèdits 
o d’una acreditació de formació i acció voluntària. 

 

9.4 Preparació acadèmica 

Durant l’estada a la universitat de destinació l’estudiantat ha de cursar una sèrie 
d’assignatures que seran reconegudes per assignatures dels seus estudis a l’UJI, sempre 
que complisquen els requeriments per a aquest reconeixement. 

El nombre mínim i màxim de crèdits que cal cursar a la universitat de destinació és: 

 Graus 

 Mínim  Màxim 

Per semestre 18 30 

Per curs 36 60 

La universitat de destinació pot exigir a l’estudiant que es matricule de més del mínim de 
crèdits esmentats per a ser considerat estudiant a temps complet. El màxim de crèdits es 
podrà superar lleugerament per a completar alguna assignatura de destinació. 

 

9.4.1 Contracte d’estudis 

El programa d’estudis que ha de dur a terme l’estudiantat durant l’estada a l’estranger ha 
d’estar aprovat tant pel seu tutor o tutora a l’UJI com pel seu tutor o tutora a la universitat 
de destinació i quedarà recollit en un document, anomenat «Contracte d’estudis – 
Learning Agreement», el qual, quan s’aprove (sempre abans del començament de 
l’estada) constituirà un compromís ferm, per part de la Universitat Jaume I, de reconèixer 
els crèdits superats a la universitat de destinació.  

En el contracte d’estudis es poden reconèixer tant assignatures de formació bàsica 
obligatòries, com optatives a partir del segon curs, i també es poden fer reconèixer fins a 
sis crèdits en optatives temporals en el cas dels graus, però s’han de tenir en compte els 
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criteris específics de reconeixement d’estudis que té cada un dels graus. És convenient, 
per tant, que quan siga seleccionat, l’estudiantat contacte amb el professorat tutor que li 
siga assignat per a conèixer aquests criteris i les possibilitats particulars de reconeixement.  

Les assignatures no implantades dels graus, si n’hi ha, no poden formar part dels 
contractes d’estudis.  

L’estudiantat pot realitzar el treball de final de grau (TFG) a la universitat de destinació 
si compta amb l’aprovació del tutor o tutora de destí i del tutor o tutora de l’UJI del TFG. 
La defensa del TFG s’ha de dur a terme a l’UJI.  
 

9.4.2 Normativa 

És responsabilitat de l’estudiant conèixer la seua situació acadèmica i les normatives que 
se li poden aplicar com ara: http://www.uji.es/CA/uji/norm/ 

 a) La normativa general de matrícula. 

 b) La Normativa de permanència per als estudis universitaris oficials de grau i 
màster de l’UJI, aprovada al 2011 i modificada al 2014 

c) La Normativa dels treballs de final de grau i de final de màster, aprovada el 
2012. 

d) La Normativa de reconeixement de crèdits cursats en programes d’intercanvi, 
aprovada el 27 de setembre de 2012. 

9.4.3 Exàmens 

No hi ha cap normativa a l’UJI que done suport a l’estudiantat d’intercanvi a l’hora de fer 
exàmens en períodes diferents als establerts. 

La possibilitat d’examinar-se en segona convocatòria no sempre és possible en totes les 
universitats de destinació. En el cas de voler fer ús de la segona convocatòria a l’UJI hi 
ha uns terminis per tal de sol·licitar-ho (aquest procediment s’explica en les instruccions 
que els adjudicataris rebran). No es podrà sol·licitar presentar-se a segona convocatòria 
en UJI de tots els crèdits del contracte d’estudis. Se sol·licitarà un informe del coordinador 
de l’estudiant en aquest supòsit. 

 

10. Més informació  
 

10.1 Informació general 

L’Oficina de Relacions Internacionals ofereix unes pàgines web amb informació útil: 
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● Pàgina del SEPIE (http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html)  

● Pàgina de la plataforma Erasmus+ Online Linguistic Support 
(http://erasmusplusols.eu/ ) 

● Programa de ràdio El món a l’UJI (entrevistes amb estudiantat d’intercanvi sobre 
alguns països receptors). http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/base/radio/ 

● Continguts d’Universia sobre ciutats i universitats europees:  
http://www.universia.es/estudiar-extranjero/europa 

● Informació general de la UE sobre visats i permisos de residència 
http://ec.europa.eu/immigration/what-do-i-need-before-leaving_en  

● Portal Study in Europe de la Comissió Europea sobre condicions de vida i estudis 
a Europa. http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 

● Portal Europeu Ploteus de la Comissió Europea sobre els sistemes educatius a 
Europa. http://ec.europa.eu/ploteus/ 

● Fòrum Erasmusworld: http://www.erasmusworld.com/ 

● Ofertes de treball per a antic estudiantat Erasmus. Iniciativa privada amb impacte 
europeu: http://www.recruitingerasmus.com/.  

 

Més informació sobre aquesta convocatòria a: 

Oficina de Relacions Internacionals 

intercanviat@uji.es  

964387070/58/63/77 
 

10.2 Reunions informatives 

I si voleu conèixer i informar-vos de primera mà sobre el programa, assistiu a les reunions 
informatives que hem organitzat: 

 

Dia i hora Lloc 

Dimarts, 5 de juliol. 10h JB1008AA (FCJE) 

Dimecres, 6 de juliol. 12h HA1109AA (FCHS) 

 

*L’estudiant pot assistir a la reunió informativa de qualsevol centre. La reunió difondrà la mateixa 
informació en tots els centres. Durada aproximada: hora i mitja. 
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10.3 Informació de la coordinació d’intercanvi dels graus 

Les assignatures realitzades a les universitats de destinació per estudiantat d’anys 
anteriors es pot trobar a l’e-UJIer/Acadèmica/Programes d’intercanvi/Informació de la 
coordinació d’intercanvi. 

 
 

11. Calendari aproximat 
 

Calendari per a sol·licitants 2016/17 

Reunions per a l’estudiantat:     5 i 6 de juliol  

Termini de presentació de sol·licituds  del 24 de juny al 8 de juliol 

Calendari aproximat de selecció  

Publicació provisional d’admesos i exclosos    setmana de l’11 de juliol 

Publicació definitiva d’admesos i exclosos                setmana del 25 de juliol 

Adjudicacions provisionals                                setmana del 25 de juliol 

Adjudicacions definitives                                            setmana del 26 d’agost 

Reunions informatives als seleccionat                        1ª setmana de setembre 

Seminari de preparació cultural                                darrera semana de setembre 

 

16. Règim jurídic 

Els aspectes no previstos en les presentes bases s’acolliran a allò disposat en els preceptes 
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions, en els preceptes 
del Decret de 26 de juny de 1991, per el qual s’aprova el text refòs de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana i de les seues respectives normes de 
desenvolupament. Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret públic i, en 
defecte d’aquestes, per les normes de dret privat. 

 

17. Oferta de places  
Es podrà accedir a l’oferta completa de places mitjançant l’IGLU/Acadèmica/ Programes 
de mobilitat/Ofertes a partir del 24 de juliol. En l’oferta a l’IGLU apareixeran les 
universitats de destinació, el nombre de places i mesos d’estada, l’idioma i les 
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observacions rellevants per a cada plaça. Qualsevol modificació que es realitze en l’oferta 
de places durant el període de sol·licituds i prèvia a la publicació d’adjudicacions serà 
comunicada a l’estudiantat sol·licitant perquè puga fer canvis en les seues opcions triades. 

 


