CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ESTUDIANTS ERASMUS+ PRÀCTIQUES KA103
(SMP) DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
ANY 2021
El Servei de Relacions Internacionals (SRI) obre una convocatòria d’ajuts de mobilitat
per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears que han estat seleccionats per fer
una estada en una altra universitat/institució en el marc del programa de mobilitat
ERASMUS+ Pràctiques KA103 (SMP).
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Objectiu i dotació econòmica
L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar els estudiants de la UIB seleccionats per fer una
mobilitat en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques KA103 durant els cursos
acadèmics 2020-21 o 2021-22.
En aquesta convocatòria, l’SRI concedeix un màxim de 4 ajuts de 300 euros cada un
per a becaris ERASMUS+ Pràctiques (SMP).
La dotació econòmica total per a aquesta convocatòria és de 1.200 euros, a càrrec de
les partides pressupostàries del Servei de Relacions Internacionals.
2. Requisits
Per poder optar a aquest ajut, el sol·licitant ha de complir els requisits següents:
− Haver estat seleccionat a la convocatòria de l’any 2021 per fer una estada ERASMUS+
Pràctiques KA103.
− Haver fet la mobilitat de pràctiques durant l’any natural 2021.
− Tenir una mitjana d'expedient igual o superior a 6,5, excepte per a la branca o àrea
d'estudis d'Enginyeria i Arquitectura, que ha de ser igual o superior a 6. Per als
estudiants de màster o doctorat es tindrà en compte la nota de la titulació prèvia al
màster o doctorat (grau, màster o equivalent). Els sol·licitants que no compleixin aquest
requisit no seran avaluats.
− Presentar la documentació corresponent en el termini especificat.
3. Presentació de sol·licituds
Per participar en aquesta convocatòria, s’ha de presentar la sol·licitud de manera
telemàtica.
El formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat, d’acord amb el model adjunt
(annex I), s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica següent:
erasmuspractiques@uib.cat
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 15 de desembre de 2021 i
acabarà el dia 20 de desembre de 2021 a les 14 hores.

4. Criteris de selecció
Per a la selecció prioritzada dels candidats, es valorarà la mitjana de l’expedient
acadèmic. En cas d’empat, es tindrà en compte la nota mitjana en data del 30 de
setembre de 2020.
5. Resolució
La resolució es farà pública a través de la pàgina web de
(https://internacional.uib.cat/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB/Informaciogeneral/Beques-i-ajuts/).

l’SRI

També es publicarà una relació de les persones que hagin quedat en llista d’espera, si
escau.
6. Pagament de l’ajut
El pagament es farà directament al beneficiari mitjançant transferència bancària, una
vegada s’hagi comprovat que l’estudiant ha lliurat a l’SRI el certificat d’incorporació a
la universitat / institució de destinació.
7. Incompatibilitats i revocació
La percepció de l’ajut objecte de la present convocatòria és compatible amb qualsevol
altre ajut o beca, públic o privat, exceptuant les convocatòries en què s’indiqui
expressament la incompatibilitat.
L’adjudicació d’aquest ajut pot ser revocada en cas que l’estudiant no presenti els
documents justificatius de la seva estada abans del 28 de febrer de 2022.
8. Interpretació i acceptació de les bases
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència
del Servei de Relacions Internacionals.
La participació en aquesta convocatòria implica que se n’accepten totes les bases.
9. Política de privacitat i protecció de dades
1. En compliment del Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure
circulació, us informam que el responsable és la Universitat dels Illes Balears i que les
vostres dades personals seran tractades amb l'objecte de gestionar la concessió d'ajuts
mitjançant convocatòries públiques.
2. Aquest tractament es fa segons les bases jurídiques recollides a la clàusula 6.1. del
RGPD, perquè és necessari per acomplir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
3. No estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades tractades.
4. Es preveu la comunicació de dades mitjançant la publicació de llistes i resultats
d'acord amb el que estableixen les bases d'aquesta convocatòria.

5. Les dades de caràcter personal seran tractades i es conservaran a la Universitat durant
el temps que sigui necessari d'acord amb la legislació vigent, incloent-hi, si escau, la
resolució de reclamacions i recursos.
6. Qualsevol sol·licitant pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió,
portabilitat, limitació del tractament, i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades pel que fa a les dades facilitades, adreçant una sol·licitud a la
Universitat dels Illes Balears, ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears).
En cas de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets propis, els sol·licitants
poden adreçar-se a la delegada de protecció de dades de la Universitat (dpo@uib.cat)
o fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels
formularis que aquesta entitat té habilitats a aquest efecte i que són accessibles des de
la seva pàgina web (https://sedeagpd.gob.es).
Palma, 15 de desembre de 2021
El cap del Servei de Relacions Internacionals,
SAGRERA GAZELEY
RICARDO JOSE DNI 18221733Y

Ricardo Sagrera
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