BEQUES IBEROAMÈRICA – ESTUDIANTS DE GRAU
SANTANDER UNIVERSIDADES 2018-2019
La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Iberoamèrica - Estudiants
de grau | Santander Universidades 2017-2018, en la qual s’atorgaran 14 beques per
realitzar una estada amb reconeixement acadèmic en alguna de les universitats
participants del programa.

Requisits:
1) Estar matriculat a la Universitat Ramon Llull el curs acadèmic per al qual se sol·licita
l’ajut i cursar estudis de grau i tenir un mínim de 120 crèdits o havent superat íntegra
i satisfactòriament els dos primers cursos dels seus estudis.
2) Realitzar una estada amb reconeixement acadèmic a aquelles universitats
d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Puerto Rico, Perú, Uruguai i Xile que tinguin
conveni de col·laboració amb el Santander (veure annex 1).
3) Realitzar una estada mínima d’un semestre, amb reconeixement de crèdits.
4) L’estada i estudis a la universitat de destí hauran de realitzar-se en el període
comprès entre el 15 de juliol de 2018 i el 31 d’agost de 2019. En qualsevol cas,
l’estada s’ha d’iniciar abans de finalitzar el mes de març de 2019.
5) No ser ni haver estat beneficiari d’una altra beca promoguda per aquesta o d’altres
entitats financeres tramitades a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Estudiants de la Universitat Ramon Llull.

Sol·licitud de beca:
1) L’estudiant s’ha d’inscriure prèviament i de manera obligatòria a través de la web
www.becas-santander.com.
2) Un cop realitzada la inscripció, cal presentar la següent documentació al
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL (c/ Claravall, 1-3.
08022 Barcelona):
•
•
•

Sol·licitud de la beca
Certificació acadèmica atorgada per la Secretaria General del Centre o
Facultat de l’estudiant, segons model adjunt.
Fotocòpia del DNI o NIE
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Termini de presentació de les sol·licituds:
Fins al 15 de maig de 2018.

Resolució:
La concessió de les beques es publicarà abans del dia 30 de maig de 2018 a la pàgina
www.url.edu/internacional-i-mobilitat/beques-mobilitat-estudiants/beques-fora-europa.

Criteris de selecció:
1)

Criteris acadèmics: La nota mitjana de l’expedient del sol·licitant serà calculada
segons el sistema de qualificació de l’1 al 10 amb 2 decimals, ponderada per la nota
mitjana de la titulació.

2)

En cas d’igualtat de condicions, i com a criteri d’equitat, es valorarà la facultat en la
qual està matriculada la persona sol·licitant.

Pagament de la beca:
Els beneficiaris hauran de subscriure el document d’acceptació de la Beca, que posarà
a la seva disposició el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL.
El pagament de l’ajut s’efectuarà directament a la persona beneficiària mitjançant
transferència bancària, en un compte corrent o llibreta del Santander o d’OpenBank, en
dos terminis:
a) El primer pagament (80% de l’import total de la beca) es farà efectiu prèvia
presentació al Rectorat del certificat d’incorporació al centre de destí, segons
model adjunt.
b) El segon pagament (20% de l’import total de la beca) es farà efectiu un cop
finalitzada la mobilitat i després d’haver presentat al Rectorat un certificat
d’estada del centre de destí i un informe qualitatiu de l’estada, segons models
adjunts.

Import de l’ajut:
L’import de cada beca serà de 3.000 € bruts per cobrir els costos de matrícula (si
s’escau), viatge, manutenció i allotjament. Part de l’import de la beca assignada s’haurà
de destinar al pagament de la prima d’una assegurança especial comercialitzada pel
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Santander que cobrirà la durada de 6 mesos de la beca 1. El cost d’aquesta assegurança
és de 210€.
Aquests ajuts estan subjectes a la legislació fiscal vigent.

Més informació:
UNIVERSITAT RAMON LLULL
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants
Tel. 93 602 22 31
Fax. 93 602 22 49
vicerectorat.rrii@url.edu

Barcelona, 20 de febrer de 2018

1

En el cas que l’estada de l’estudiant sigui superior a 6 mesos, aquest haurà de contractar
obligatòriament l’assegurança OnCampus oferta per la Universitat Ramon Llull que li cobreixi la
resta de l’estada.
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