La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Santander – URL 2018/2019
en concepte de borses de viatge per fomentar la mobilitat internacional amb
reconeixement acadèmic fora d’Europa, destinada als estudiants del curs 2018-2019 de
la nostra Universitat que acompleixin els següents requisits:
1) Ser estudiant de la Universitat Ramon Llull el curs 2017-2018.
2) Estar matriculat durant el curs 2018-2019 a qualsevol titulació de grau o màster
impartida per la Universitat Ramon Llull.
3) Realitzar una estada mínima d’un mes sencer, amb reconeixement de crèdits, fora
d’Europa.
4) Tenir nacionalitat espanyola.
5) Haver sol·licitat la beca de la Modalitat B de l’AGAUR que convoca la Generalitat de
Catalunya segons la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat
amb reconeixement acadèmic de les universitats de Catalunya per al curs 20182019 (MOBINT 2018), sempre i quan els requisits de la convocatòria ho permetin.
6) No ser ni haver estat mai beneficiari d’una altra beca de mobilitat 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 haurà d’emplenar el formulari online de sol·licitud de beca.
2)

Un cop emplenat i enviat el formulari, cal presentar la següent documentació al
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL (c. Claravall, 1-3.
08022 Barcelona | mapa):
• Document original de sol·licitud de la beca Santander-URL
• Certificació acadèmica atorgada per la Secretaria General del Centre o Facultat
de l’estudiant.
• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia del resguard de sol·licitud de la beca de la Modalitat B de l’AGAUR
(MOBINT 2018), en el cas d’haver-la sol·licitat.
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Termini de presentació:
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juny fins al 14 de setembre de
2018. (El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL romandrà tancat
del 6 al 29 d’agost).
Criteris de selecció: La Universitat Ramon Llull assignarà les beques entre els candidats
d’acord amb els següents criteris i segons l’ordre indicat:
1) Criteris acadèmics: La nota mitjana de l’expedient del sol·licitant, segons el sistema
de qualificació de l’1 al 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,
es tindrà en compte solament la nota mitjana de grau.
2) Dels millors expedients acadèmics, es prioritzaran aquells estudiants que hagin estat
beneficiaris d’una beca de caràcter general concedida pel Ministeri d’Educació
durant el curs 2017-2018.
3) Es prioritzaran les estades més llargues.
4) 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.

Resolució: La concessió de les beques es publicarà abans de l’11 d’octubre de 2018 en
aquesta pàgina web.

Pagament de la beca: Els estudiants que aconsegueixin la beca hauran de subscriure el
document d’acceptació de beca Santander-URL, que posarà a la seva disposició el
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants. El pagament de l’ajut s’efectuarà
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directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, en un compte
corrent o llibreta del Santander, 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, segons model adjunt.

Import de l’ajut: S’atorgaran 24 beques per cobrir les despeses de viatge, per import de
1.000€ bruts cadascuna, que es distribuiran entre els estudiants de grau i màster
proporcionalment al nombre de sol·licituds rebudes per a cada nivell d’estudis. 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 | laura@rectorat.url.edu

Barcelona, 23 de maig de 2018
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