
 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA BEQUES IBEROAMÈRICA.  
ESTUDIANTS DE GRAU. SANTANDER UNIVERSITATS 

2018-19  
QUE PUBLICA EL SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS 

 
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
Aquesta convocatòria té per objecte oferir catorze places de mobilitat per tal que 

l’alumnat de grau matriculat a la UIB que hagi obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o 
superat íntegrament i de manera satisfactòria els dos primers cursos en el moment de fer la 
sol·licitud, faci una estada en una universitat de l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Mèxic, o Xile 
durant el curs acadèmic 2018-19, d’acord amb el conveni específic de col·laboració establert 
entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander. 

La matrícula del curs 2018-19 s'haurà d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts 
d'abonar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens 
o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que 
s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de 
material, en les mateixes condicions que els estudiants locals. 

2. Universitats  
 
Els alumnes poden seleccionar, per gaudir de la beca, les universitats següents: 
 

1. Universitat Nacional de Córdoba (Argentina) 
2. Universitat Nacional de Quilmes (Argentina) 
3. Universitat de São Paulo (Brasil) 
4. Universitat de Goiás (Brasil) 
5. Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil) 
6. Universitat Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) 
7. Universitat Federal de Juiz de Fora (Brasil) 
8. Universitat Industrial de Santander- UIS (Colombia)  
9. Universitat Extenado de Colombia (Colombia) 
10. Universitat Autònoma de Baja California (Mèxic) 
11. Universitat de Colima (Mèxic) 
12. Universitat de Guadalajara (Mèxic) 
13. Universitat Iberoamericana Ciudad de México (Mèxic) 
14. Universitat Diego Portales (Xile) 
15. Universitat Major (Xile) 
16. Universidad de Tarapacá (Xile) 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
3. Durada de l’intercanvi 

La durada màxima de la mobilitat serà d’un semestre, d’acord amb el calendari acadèmic 
de cada universitat. L'estada s'ha de realitzar en el període comprès entre el 15 de juliol de 
2018 i el 31 d'agost de 2019. En qualsevol cas l’inici de l’estada haurà de ser abans de final del 
mes de març de 2019. 

4. Dotació de la beca 
 
L'import de cadascuna de les catorze beques és de 3.000 euros. 
 
Aquestes beques són compatibles amb altres ajuts, i el seu import es destinarà a 

compensar les despeses de desplaçament, assegurança de viatge, manutenció, allotjament i, 
si escau, la matrícula. 

 
La beca es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte corrent obert a nom 

del beneficiari en una oficina del Banc Santander. 
 
5. Assegurança obligatòria 
 
Abans de fer l’estada, el becari ha de subscriure obligatòriament una assegurança de 

viatge comercialitzada pel mateix banc mitjançant la companyia AXA Seguros amb la mateixa 
durada que l’estada i amb cobertura per mort i invalidesa per accident, assistència en 
repatriació per mort per qualsevol causa i reemborsament de despeses mèdiques per accident 
del beneficiari de la beca. L’import d’aquesta assegurança és de 180 euros, els quals es 
descomptaran de la beca assignada. 

 
6. Procediment per demanar plaça 
 
1r. Abans d’emplenar la sol·licitud, els alumnes interessats han de contactar amb el 

coordinador acadèmic d’intercanvi de cada estudi, per poder seleccionar la universitat que 
s’adeqüi més bé al seu perfil curricular i als seus interessos. 

  

2n. La sol·licitud Beques Santander s’ha d’emplenar a través d’UIBdigital de la UIB. A la 
mateixa sol·licitud es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de 
preferència. 

 

3r. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a 
través de la UIB Digital:  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

a. Fotocòpia del DNI.  
b. Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a les universitats que 

se sol·liciten, si escau. 

Els estudiants que no hagin marcat la casella del certificat de nivell de coneixement 
d'idioma, només han de presentar la documentació del punt a). 

 L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el tutor el podrà consultar 
directament a través de la UIB Digital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas. 

 
4t. És requisit imprescindible per a la participació dels estudiants als processos de 

selecció que s’hagin inscrit mitjançant l’enllaç a la pàgina www.becas-santander.com, 
disponible a la web del SRI. 

 
7. Calendari de terminis de la convocatòria 

 

 
 
8. Procediment de selecció 
 
Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions 

Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a 
possibles esmenes. 

 
  Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als 

coordinadors acadèmics perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, la universitat de destinació sol·licitada, l’expedient acadèmic de 
l’alumne, la certificació del nivell d’idioma si és requisit de la universitat sol·licitada i 
l’adequació curricular entre la UIB i la universitat de destinació. En cas d’empat, també es 
tindrà en compte el nombre de crèdits superats. 
 

L’adjudicació  provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital en la data 
especificada al punt 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentació de sol·licituds Adjudicació provisional 
Acceptació/ 

renúncia/reclamació 
Del 19 de febrer al 9 de març de 

2018 
11 d’abril de 2018 Del 12 al 18 d’abril de 2018 



 

 

 

 

 
9. Procediment d’acceptació o renúncia de la plaça 
 
  Una vegada publicada l’adjudicació provisional, s’obrirà un termini de 5 dies perquè els 

alumnes acceptin la plaça atorgada o hi renunciïn, a través d’UIBdigital. En cas de renúncia, se 
n’haurà d’especificar el motiu. A més, durant aquest termini també es podran fer les 
reclamacions que l’estudiant consideri oportunes, referides únicament a durada o període 
d’estada. Transcorregut el termini de reclamacions, s’obrirà un període d’acceptació de les 
places en llista d’espera que hagin quedat vacants. 

 
En qualsevol cas, la concessió de la plaça no serà definitiva fins que no es rebi l’acceptació 

formal de la universitat de destinació corresponent. En cas de no obtenir aquesta acceptació, 
l’estudiant podrà optar a les places que hagin quedat vacants a les altres universitats que hagi 
demanat a la sol·licitud.  

 
Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes d’intercanvi, 

només podran gaudir d’una per any acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant després 
de concloure tots els processos de selecció dels programes de mobilitat per al proper curs 
acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides. 

 
La participació en aquest programa implica l’acceptació d’aquestes bases i les bases 

generals dels programa «Becas Iberoamérica. Estudiantes de grado. Santander 
Universidades». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Sagrera 
Cap del Servei de Relacions Internacionals 
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