P
PROCEDIMENT D
DE SOL·LICITUD PER CAMPUS V
VIRTUAL
A
Accedisca a “Altress serveis”.
T
Trie en el menú l'o
opció “Gestió doce
ent”.
T
Trie llavors l'opció “Mobilitat”.
L
Li apareixerà la se
egüent pantalla.

P
Podrà seleccionar un màxim de due
es opcions de la fo
orma que mostrem
m a continuació.
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P
Per a seleccionar lla seua primera opció, trie primer e
el país de destinacció.

A continuació, trie l'àrea de docència.
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E
Es desplegaran tottes les universitatts amb places de mobilitat docent e
en aquesta àrea de
d docència.

E
Emplene les dadess que es demanen (nivell de les cla
asses, data d'inici de l'estada i data
a de finalització).
F
Faça clic a “Afegir””. La seua primera
a opció apareixerà
à en l'apartat “SO
OL·LICITUDS JA SELECCIONADES
S
S”.
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S
Si vol seleccionar una segona opció
ó, repetisca el matteix procediment. La segona opció apareixerà en la llista de “SOL·LIC
CITUDS JA SELECCIONADES”.

R
Responga les preg
guntes de la part inferior i pressione
e el botó “Guardar sol·licitud”.
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O
Obtindrà la següen
nt confirmació de sol·licitud. S'obté un nombre de reg
gistre que s'ha de
e conservar.

La documentació rrequerida, l’esborrrany de l’Acord de Mobilitat perr a Docència, es dirigirà a la Unita
at de Mobilitat de PDI,
P
a través dels
s registres de la UA
U
L
utilitzant la instàn
ncia genèrica a través de e-Admin
nistració del Camp
pus Virtual de la UA; Registre Ge
eneral, o els regis
stres auxiliars), o per qualsevol alttre
(u
p
procediment estab
blit en la Llei 30/92
2, de 26 de novem
mbre, de Règim JJurídic d'Administrracions Públiques
s i del Procedimen
nt Administratiu Comú.
C
El termini per
p
umentació és el mateix
m
que el de la
a inscripció.
a presentar la docu

A
ATENCIÓ: Per a qualsevol qüesstió pot contacttar amb la Unittat de Mobilitat de PDI per telèfon
t
(Extensió
ó 3812) o per correu electròn
nic
(ss.internacional@ua.es).
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