Bases de la convocatòria del programa d’ajuts Beques Santander
ERASMUS, curs 2019-20, que publica el Servei de Relacions
Internacionals

1. Objecte de la convocatòria i dotació econòmica
Per fomentar la mobilitat i formació dels estudiants universitaris en l’àmbit de la Unió
Europea, Santander Universitats ofereix 35 ajuts en el marc del programa Beques
Santander ERASMUS als estudiants de la UIB beneficiaris d’una mobilitat ERASMUS+
Estudis o ERASMUS+ Pràctiques per al curs acadèmic 2019-20.
Aquests 35 ajuts es distribuiran de la manera següent:
•
•
•

2 de 3.200 euros cada un
14 de 500 euros cada un
19 de 150 euros cada un.
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2. Requisits
Per poder optar a aquests ajuts, els candidats han d’haver estat seleccionats per
participar en un intercanvi ERASMUS+ Estudis o ERASMUS+ Pràctiques per al curs
2019-20 i haver-ne formalitzat, a més, la sol·licitud a través de la plataforma
Santander.

3. Presentació de sol·licituds i terminis
La sol·licitud s’ha de formalitzar directament a través de la plataforma del Banc
Santander, disponible a l’enllaç: <www.becas-santander-com>.
El termini per fer la sol·licitud acaba el 28 de febrer de 2019.

4. Procediment de selecció
En haver conclòs el període de sol·licitud, el Servei de Relacions Internacionals en farà
la revisió corresponent i adjudicarà els ajuts sobre la base dels criteris següents:
- Ajuts de 3.200 euros:
Beca 1: tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o
superior al 33 per cent.

www.uib.cat

Beca 2: ser beneficiari d’una beca d’estudis general del Ministeri d’Educació i
Formació Professional el curs 2018-19 i fer una estada de nou mesos o d’un curs
acadèmic complet.
No obstant els epígrafs anteriors, i en funció del nombre i circumstàncies dels
sol·licitants, el Servei de Relacions Internacionals pot revisar i, si escau, modificar els
criteris de concessió establerts per les bases generals del programa Beques Santander
ERASMUS. Convocatòria 2019-20.
- Ajuts de 500 euros: haver estat seleccionat per participar en un intercanvi de nou
mesos o d’un curs complet d’ERASMUS+ Estudis o de tres mesos d’ERASMUS+
Pràctiques.
- Ajuts de 150 euros: haver estat seleccionat per participar en un intercanvi
d’ERASMUS+ Estudis o d’ERASMUS+ Pràctiques.
En qualsevol de les tres modalitats, per fer la selecció prioritzada dels candidats, es
valorarà la mitjana de l’expedient acadèmic en data 30 de setembre de 2018.
Per als ajuts de 500 i 150 euros, a més, es prioritzarà l’alumnat que tingui reconeguda
una discapacitat igual o superior al 33 per cent.
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5. Procediment d’acceptació dels ajuts o de renúncia
L’assignació dels ajuts es farà exclusivament a través de la plataforma Santander
(www.becas-santander-com). L’estudiant tindrà deu dies naturals per acceptar l’ajuda
concedida o renunciar-hi, sempre a través de la plataforma Santander, a partir de la
data de comunicació.
En cas que els estudiants no acceptin l’ajut en aquest termini de deu dies naturals, la
UIB l’atorgarà als estudiants que estiguin en llista d’espera. El període d’acceptació
serà d’una setmana.

6. Pagament de les beques
El pagament de l’ajut es farà directament al beneficiari mitjançant transferència
bancària en un compte del Banc Santander del qual sigui titular, quan hagi lliurat a
l’SRI el certificat d’incorporació a la Universitat o empresa de destinació, juntament
amb una còpia de les dades bancàries (compte corrent, llibreta o document de
l’entitat bancària on consti l’IBAN).

7. Incompatibilitat i revocació
La concessió d’aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o
privat, exceptuant les convocatòries en què s’indiqui expressament la incompatibilitat.
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L’adjudicació d’aquest ajut pot ser revocada en cas que el beneficiari no faci l’estada o
bé no presenti els documents justificatius del programa ERASMUS abans del dia 30 de
setembre de 2020. En aquest cas, la beca es concedirà al primer de la llista d’espera.

8. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases i les
bases generals del programa Beques Santander ERASMUS. Convocatòria 2019-20, així
com les bases que regulen el programa ERASMUS+.
SAGRERA GAZELEY RICARDO
JOSE - DNI 18221733Y

Signat digitalment per SAGRERA GAZELEY RICARDO JOSE - DNI
18221733Y
DN: c=ES, o=UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, ou=certificado
electrónico de empleado público, serialNumber=18221733Y,
sn=SAGRERA GAZELEY, givenName=RICARDO JOSE, cn=SAGRERA
GAZELEY RICARDO JOSE - DNI 18221733Y
Data: 2019.01.14 10:53:32 +01'00'

Ricardo Sagrera
Cap del Servei de Relacions Internacionals

3

www.uib.cat

