RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D’AJUTS
BEQUES SANTANDER ERASMUS, CURS 2020-21
Vista la decisió presa pel Consell de Direcció el passat mes de maig, amb motiu de la
COVID-19, de suspendre les mobilitats previstes per al primer semestre del curs
2020-21, i atès que aquestes només es podran dur a terme durant el segon semestre
del curs 2020-21, s’acorda de modificar els criteris d’adjudicació establerts a la
convocatòria només pel que afecta la durada, que d’anual passa a ser únicament
semestral.
Per aquest motiu, els criteris d’adjudicació queden establerts de la manera següent:
- Ajuts de 3.200 euros:
Beca 1: tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o
superior al 33 per cent.
Beca 2: ser beneficiari d’una beca d’estudis general del Ministeri d’Educació i
Formació Professional el curs 2019-20.
- Ajuts de 500 i de 150 euros:
Haver estat seleccionat per participar en un intercanvi ERASMUS+ Estudis o
ERASMUS+ Pràctiques. Es prioritzarà l’alumnat que tingui reconeguda una
discapacitat igual o superior al 33 per cent.
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En qualsevol de les tres modalitats i per fer la selecció prioritzada dels candidats, es
valorarà la mitjana d’expedient acadèmic en data 30 de setembre de 2019.
D’acord amb aquests criteris,
RESOLC:
Concedir les Beques Santander ERASMUS+ que es detallen a continuació:
- 2 ajuts de 3.200 euros cada un.
- 14 ajuts de 500 euros cada un.
- 19 ajuts de 150 euros cada un.
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’ajut
concedit o renunciar-hi, sempre a través de la plataforma Santander, a partir de la
data de comunicació.
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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.
El pagament es farà directament a cada beneficiari mitjançant transferència bancària
en un compte del Banc Santander del qual sigui titular, un cop 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).
L’adjudicació d’aquest ajut pot ser revocada en cas que l’estudiant no faci l’estada o
bé no presenti els documents justificatius del programa ERASMUS+ abans del dia 30
de setembre de 2021. En aquest cas, la beca es concedirà al primer de la llista
d’espera.
Palma, 30 de juny de 2020
El cap del Servei de Relacions Internacionals,
SAGRERA GAZELEY
RICARDO JOSE DNI 18221733Y
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