La Universitat Ramon Llull obre la primera convocatòria del Programa de Beques Santander
Erasmus 2019-2020, amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència acadèmica dels estudiants
Erasmus+ i afavorir la inclusió educativa i la igualtat d’oportunitats.

A través d’aquest nou programa, el Banc Santander complementa les beques Erasmus+
amb les següents modalitats de beca:
•

Modalitat A: 2 Beques de 3.200 euros cadascuna dirigides a:
o Submodalitat A.1: 1 estudiant beneficiari d'una mobilitat Erasmus+ d'estudis
o de pràctiques a Europa, amb el millor expedient acadèmic i que acrediti
legalment una discapacitat igual o superior al 33%.
o Submodalitat A.2: 1 estudiant beneficiari d'una mobilitat Erasmus+ d'estudis
o de pràctiques a Europa, amb el millor expedient acadèmic i que hagi rebut
el curs anterior una beca general (socioeconòmica) del Ministeri.

•

Modalitat B: 23 Beques de 500 euros cadascuna dirigides als estudiants
beneficiaris d'un ajut Erasmus+ de mobilitat d'estudis o de pràctiques a Europa, amb
els millors expedients acadèmics.

•

Modalitat C: 34 Ajudes de 150 euros cadascuna dirigides als estudiants
beneficiaris d'un ajut Erasmus+ de mobilitat d'estudis o de pràctiques a Europa, que
no hagin estat beneficiaris de les beques Santander Erasmus en les categories
anteriors i que tinguin els millors expedients acadèmics.

A més a més, als estudiants beneficiaris de les dues primeres modalitats de beca, el Banc
Santander, els hi oferirà un pla de formació i ocupació abans, durant i després de la seva
estada a l’estranger, per contribuir al seu desenvolupament professional.
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Requisits:
1) Tenir adjudicada una plaça de mobilitat d’estudi o de pràctiques dins del Programa
Erasmus+ per al curs acadèmic 2019-2020.
2) Tenir un bon expedient acadèmic.
3) Per a la submodalitat A.1 de la beca, poder acreditar una discapacitat reconeguda igual
o superior al 33%.
4) Per a la submodalitat A.2 de la beca, haver estat beneficiari de la beca general
socioeconòmica del Ministeri en el curs anterior.

Procediment:
1. L’estudiant s’haurà d’inscriure a través de la pàgina web següent: www.becassantander.com abans del 28 de febrer de 2019.
2. Un cop realitzada la inscripció a la web del Banc Santander, imprescindible per poder
participar en la convocatòria, l’estudiant també haurà d’emplenar, abans del 28 de
febrer de 2019, el formulari online de sol·licitud de beca de la URL, signar-lo,
imprimir-lo i portar-lo al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la
URL (c. Claravall, 1-3, 08022 Barcelona), juntament amb la següent documentació:
•

Certificació acadèmica original - segons model facilitat - atorgada per la
Secretaria Acadèmica del centre o facultat de l’estudiant. La nota mitjana
de l’expedient serà calculada segons el sistema de qualificació d’1 a 10
amb dos decimals. Aquesta certificació haurà d’acreditar també les dades
relatives a la mobilitat Erasmus+ adjudicada.

•

Fotocòpia del DNI/NIE.

•

Per a la submodalitat A.1 de beca, certificat de discapacitat que acrediti
una discapacitat igual o superior al 33% i document de consentiment de
la protecció de dades.

c/ Claravall, 1-3. 08022 Barcelona
Tel. 936 022 200 | Fax 936 022 249
www.url.edu

Pàgina 2 de 4

Convocatòria 2019-2020

Criteris de selecció:
La Universitat Ramon Llull assignarà les beques disponibles entre els candidats d’acord
amb els següents criteris:
1) Criteris acadèmics: La nota mitjana de l’expedient del sol·licitant, segons el sistema
de qualificació d’1 a 10 amb 2 decimals, ponderada per la nota mitjana de la titulació.
En el cas dels estudiants de màster, es tindrà en compte també la nota mitjana de
grau. S’aplicarà la valoració dels màsters sempre que es disposi de la nota mitjana de
l’expedient en el moment de presentar la sol·licitud; si no és el cas, només es tindrà
en compte la nota mitjana de grau.
2) En cas d’igualtat de condicions, i com a criteri d’equitat, es valorarà la distribució de
les beques segons el centre o facultat en el que estigui matriculada la persona
sol·licitant.
3) En el cas que la submodalitat de beca A.1 quedi deserta, s’atorgarà aquesta beca al
primer candidat de la llista de reserva de la submodalitat de beca A.2.
Resolució:
La concessió de les beques es publicarà abans del 30 de maig de 2019 a la plataforma de
gestió de les beques del Banc Santander i també al web de la URL.
Després de l'assignació de les beques, els estudiants beneficiaris tindran 10 dies naturals
per acceptar o renunciar a l’ajut a través del web www.becas-santander.com. En cas de
renúncia per part de l’estudiant, es podrà reassignar la seva beca a un estudiant en llista de
reserva.
Els beneficiaris seleccionats també hauran de subscriure el document d’acceptació de
beca Santander Erasmus, que posarà a la seva disposició el Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
Pagament de la beca:
La Universitat ingressarà l’import de l’ajut, mitjançant transferència bancària, directament al
compte corrent que la persona beneficiària tingui obert al Banc Santander, en dos terminis:
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a) El primer pagament (80% de l’import total de la beca) es farà efectiu previ enviament,
per correu postal o electrònic, al Rectorat, del certificat d’incorporació al centre de
destí, segons el model facilitat pel Vicerectorat.
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 el certificat d’estada, segons el
model del Programa Erasmus+ facilitat pel Vicerectorat.

La percepció d’aquesta beca és compatible amb altres ajuts, ja siguin públics o privats, que
el beneficiari pugui rebre d’altres organismes o institucions.

Incompliment:
En el cas de qualsevol incompliment dels requisits d’aquest Programa, el beneficiari haurà
de retornar els imports ja percebuts de la beca.

Més informació:
UNIVERSITAT RAMON LLULL.
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants
Tel. 93 602 22 27 | Fax. 93 602 22 49
msala@rectorat.url.edu

Barcelona, 29 de novembre de 2018
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