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Hi ha dues convocatòries anuals:
• 1a convocatòria:

• S'obri al desembre del curs anterior al que es preténq p
realitzar l'intercanvi Erasmus.

• S'ofereixen totes les places disponibles (anuals, primer
t i t )semestre i segon semestre).

• 2a convocatòria:
• S'obri al setembre del curs en el qual es pretén realitzar

l'intercanvi.
• S'ofereixen les places sobrants després de la primera• S ofereixen les places sobrants després de la primera

convocatòria, solament per a intercanvis durant el segon
semestre.



SUÏSSA: 
◦ Universität Basel
◦ Université de Genève

ALEMANYA: 
◦ Universität Augsburg; 

◦ Universität Bremen;  

◦ Universität Freiburg Im Breisgau◦ Universität Freiburg Im Breisgau



FRANÇA: Ç
◦ Université Paul Valery (Montpellier III)

U i ité d L S b N ll (P i III)◦ Université de La Sorbonne Nouvelle (Paris III)

◦ Université de Paris‐Sorbonne (Paris IV)

◦ Université de Perpignan

PORTUGAL
U i id d d Li b◦ Universidade de Lisboa



ITÀLIA: 
◦ Università Degli Studi Di Bari
◦ Università Degli Studi Di MessinaUniversità Degli Studi Di Messina
◦ Università Degli Studi Di Napoli Federico II
◦ Universita' Degli Studi Di Napoli "L'Orientale"◦ Universita  Degli Studi Di Napoli L Orientale
◦ Università "Suor Orsola Benincasa" Di Napoli

U i i à D li S di Di P i◦ Università Degli Studi Di Pavia
◦ Universita' Degli Studi Roma
◦ Università Degli Studi Di Verona



ANGLATERRA: 
◦ King'S College London
◦ University of Liverpool

ROMANIA:ROMANIA: 
◦ Universitatea Din Bucuresti

HONGRIA: 
S di T d á◦ Szegedi Tudományegyetem



• Posseir la nacionalitat d'un dels països participants.
• Estar matriculat en la UA (pla d'estudis

d'ensenyament superior).
• Estar matriculat com a mínim en el 2n any d'un pla

d'estudis de grau superior i tenir superat un mínim
de 60 crèditsde 60 crèdits.

• Estar matriculat durant l’intercanvi d'un mínim de 24
crèdits ECTS (anuals) o 12 crèdits ECTScrèdits ECTS (anuals) o 12 crèdits ECTS
(semestral).

• Aquest nombre de crèdits ha de formar part del• Aquest nombre de crèdits ha de formar part del
teu acord d'aprenentatge, és a dir, han de ser
crèdits convalidables.



La UA ha establit un nivell d'idiomes mínim per aLa UA ha establit un nivell d idiomes mínim per a
poder sol·licitar la seua participació en el
Programa Erasmus ⇒ B1g

Es podrà exigir un nivell superior quan laEs podrà exigir un nivell superior quan la
universitat d’acollida així ho demane.



Pots justificar el requisit lingüístic de la Universitat
d'Al t d l ü t fd'Alacant de la següent forma:

1) Certificat oficial que acredite el nivell mínim1) Certificat oficial que acredite el nivell mínim
d'idioma requerit, B1, o superior.

2) L’expedient acadèmic, en el cas d'haver superat) p p
assignatures que acrediten almenys el nivell B1 de
la llengua corresponent, quan així ho indique la
memòria del grau al que pertanga aquestae ò a de g au a que pe ta ga aquesta
assignatura.

3) La superació d'una Prova d'Acreditació de Nivell
B1 d l t idi d l l l lB1, en un dels quatre idiomes dels quals avalua la
UA (alemany, francès, anglès i italià).


