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4a Convocatòria 
Beques Santander Estudios | Progreso 2022/2023 

La Universitat Ramon Llull obre la quarta convocatòria del programa de les Beques Santander 

Estudios | Progreso 2022-2023 amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’educació superior a 

l’estudiantat dels centres propis de la Universitat Ramon Llull de 2n, 3r i 4t curs de grau amb els 

millors expedients acadèmics, que hagin rebut un ajut del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional per al curs 2021/2022. 

Requisits: 
1) Estar matriculat/da, com a mínim, a segon curs de qualsevol titulació oficial de grau impartida

pels centres propis de la Universitat Ramon Llull en el curs 2022-2023.

2) Ser beneficiari/ària d’una beca de caràcter general del Ministerio de Educación y Formación

Profesional, en el curs 2021/2022.

3) Disposar d’un bon expedient acadèmic.

4) No haver estat beneficiari/ària de la beca Santander Progreso anteriorment.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA BECA 
1) L’estudiant s’haurà de registrar prèviament, i de manera obligatòria, al web del Santander i

inscriure’s al formulari de les Beques Santander Estudios | Progreso 2022-2023 fins a l’11
de novembre de 2022.

2) Inscriure’s al formulari online de sol·licitud de beca del web de la URL. El/la sol·licitant haurà

d’adjuntar la següent documentació en format pdf en el moment d’emplenar el formulari:

 DNI

 Certificació acadèmica atorgada per la Secretaria Acadèmica del centre o de la Facultat

de l’estudiant. La nota mitjana de l’expedient serà calculada segons el sistema de

qualificació de l’1 al 10 amb dos decimals.

 Resolució de concessió de la beca de caràcter general del Ministerio de Educación y

Formación Profesional del curs 2021/2022.

https://app.becas-santander.com/es/auth/signup
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-progreso-2022-2023
https://fs30.formsite.com/InscripcionsURL/SantanderProgreso2022/index.html
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2022/06/02/36/beques-santander-estudios-progreso-2022-2023.-certificacion-academica.docx
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IMPORT DE L’AJUT 
S’atorgaran 15 beques per import de 1.000€ cadascuna. Aquests ajuts estan subjectes a la 

legislació fiscal vigent. 

CRITERIS DE SELECCIÓ  
La Universitat Ramon Llull assignarà les beques entre els/les candidats/tes d’acord amb els 

següents criteris i segons l’ordre indicat:  

1) Criteris acadèmics: La nota mitjana de l’expedient del/de la sol·licitant, segons el sistema de

qualificació de l’1 al 10 amb 2 decimals, ponderada per la nota mitjana de la titulació.

2) Com a criteri d’equitat, també es podrà valorar la distribució final de les beques segons el

centre o facultat de procedència de l’estudiant.

RESOLUCIÓ 
La concessió de les beques es publicarà, abans del 14 de gener de 2023, al web de la URL. 

L’estudiant disposarà des de l’1 fins al 7 de desembre de 2022 per cursar la seva acceptació de 

beca a través del web del Santander.  

El/la beneficiari/ària seleccionat/da també haurà de subscriure el document d’acceptació de la 

beca Santander Estudios | Progreso 2022-2023, que posarà a la seva disposició el Vicerectorat 

de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL. 

Amb l’acceptació de la beca, el/la beneficiari/ària es comprometrà a participar en les accions i actes 

de reconeixement del Santander, així com també a participar en iniciatives puntuals que la 

Universitat i/o el Santander promoguin per al desenvolupament i difusió del Programa. 

PAGAMENT DE LA BECA 
El pagament de l’ajut s’efectuarà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència 

bancària, en un compte corrent o llibreta del Santander. 

http://www.becas-santander.com/
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INCOMPLIMENT 
Qualsevol beneficiari/ària de la Beca podria no obtenir-la per incompliment dels requisits i/o dels 

compromisos especificats a les bases de la convocatòria, i sempre que es produeixi una de les 

següents situacions: 

1. Abandonament dels estudis en els que la persona beneficiària es trobi matriculada.

2. Manca de veracitat de les dades de la sol·licitud o en la documentació aportada.

3. No ser finalment beneficiari/ària d’una beca de caràcter general del Ministerio de Educación

y Formación Profesional del curs 2021/2022.

Més informació 
UNIVERSITAT RAMON LLULL 
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants 
Tel. 93 602 22 27 

msala@rectorat.url.edu 

Barcelona, 2 de juny de 2022 

mailto:msala@rectorat.url.edu

