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 BEQUES MOBILITAT EDUIB - SANTANDER UNIVERSIDADES  

(Premi Santander - UIB als millors estudiants de doctorat 2019 - 2020) 
 

CONVOCATÒRIA DE 8 BEQUES 
RESERVADA A ESTUDIANTS DE DOCTORAT DE LA UIB EN UNA INSTITUCIÓ 

ESTRANGERA 

L'Escola de Doctorat de les Illes Balears (EDUIB), amb el cofinançament del Santander 
Universitats & Universia ha resolt adjudicar 8 beques de mobilitat, amb un mínim de 
tres mesos d'estada, amb la següent distribució per branca de coneixement: 1 beca 
per Arts i Humanitats, 2 beques per Ciències, 2 beques per Ciències de la Salut, 2 
beques per Ciències Socials i Jurídiques, 1 beca per Enginyeria i Arquitectura. La 
dotació de cada beca és de 4.000 € (quatre mil euros). Aquestes “BEQUES 
MOBILITAT EDUIB-SANTANDER” s'emmarquen dins de la “Setmana de Postgrau de 
la UIB”, com a Premi als millors estudiants de doctorat per a potenciar la mobilitat, la 
internacionalització, i facilitar així, l'obtenció de l'Esment Internacional en el títol de 
Doctor. 

1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Podran sol·licitar la "BECA MOBILITAT EDUIB-SANTANDER" els estudiants de 
doctorat que, durant el curs acadèmic 2019-2020, estiguin matriculats en la UIB en 
estudis oficials de doctorat. L'estada haurà de realitzar-se en tots els casos fora 
d'Espanya. Per a estudiants estrangers que no resideixin a Espanya, l'estada ha de 
realitzar-se fora del país de residència. 
 
2. Els interessats hauran de donar-se d'alta en la web: www.becas-santander.com. 
 
3. La dotació econòmica de la beca serà per un total de 4.000 € (quatre mil euros). 
 
4. La finalitat de la beca és ajudar econòmicament la realització d'una estada mínima 
de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de 
recerca de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L'estada serà d'un 
mínim de 3 mesos. El gaudi de la beca haurà d'iniciar-se abans del 31 de gener de 
2021. 
 
5. La dotació econòmica de la Beca podrà utilitzar-se per a sufragar totalment o 
parcialment els costos de matrícula (si n'hi hagués), desplaçament, manutenció i 
allotjament. 
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6. Una part de la quantia de la Beca haurà de destinar-la l'estudiant al pagament 
d'una assegurança. 
 
7. L'estudiant seleccionat es compromet a presentar abans de l'inici de la seva estada 
una carta d'acceptació de la institució on realitzarà aquesta estada, indicant clarament 
el període de temps de gaudi de la beca i les activitats a desenvolupar. Després de la 
finalització de la beca haurà de presentar un informe de les activitats realitzades, així 
com una certificació de la seva estada emesa per la institució on l'ha realitzat. 
 
8. L'estudiant seleccionat es compromet a ser titular, o obrir un compte bancari en les 
oficines del Banc de Santander, a través de la qual es cobrarà l'import de la beca 
objecte de la present convocatòria. 
 
9. És requisit indispensable tenir el document d'activitats del doctorand actualitzat 
durant els últims sis mesos en el programa GREC a data de presentació de la 
sol·licitud. 
 
10. És requisit indispensable, ser estudiant de doctorat a temps complet, o parcial, i 
haver superat tots els controls anuals a data de presentació de la sol·licitud . 
 
11. És requisit indispensable, presentar una autorització del director o directors de la 
tesi doctoral per a la realització de la mobilitat. 
 
12. No podran sol·licitar la beca els alumnes que es trobin en una situació de baixa 
temporal. 
 
13. No podran sol·licitar la beca els alumnes que ja hagin gaudit anteriorment 
d'aquesta ajuda. 

2. FORMALIZACIÓ DE SOL·LICITUDS 

La convocatòria se mantindrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 5 de 
març de 2020 inclòs. 

3. IMPRÈS DE SOL·LICITUD 

Els qui desitgin participar en la present convocatòria hauran de presentar la seva 
candidatura a través de l’aplicació web www.becas-santander.com 
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Per a qualsevol dubte que pogués sorgir, contactar amb la Sra. Vanessa León de 
l'Escola de Doctorat de la UIB, al correu electrònic beques.postgrau@uib.es, 
personalment, o per telèfon a: 

 
Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) 

Edifici Antoni M. Alcover i Sureda 
Universitat de les Illes Balears 
Cra. de Valldemossa km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 

Tel.: 971173189 
 

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

El sol·licitant ha de subministrar, a través de l’aplicació web de sol·licituds, la següent 
informació:  

 
 Document núm. 1: Còpia del DNI, NIE o passaport en vigor. 
 Document núm. 2: Còpia de les certificacions acadèmiques dels estudis 

universitaris realitzats fins al moment, amb esment exprés de les qualificacions 
obtingudes i de la nota mitjana aconseguida. Si l'alumne ha realitzat, els seus 
estudis en la UIB no importa enviar-los. 

 Document núm. 3: Curriculum vitae Normalitzat CVN, actualitzat en format 
PDF, amb esment exprés de les publicacions si n'hi hagués. El CVN és el 
curriculum vitae normalitzat, i existeix un model en l'aplicació GREC preparat 
per a la seva descàrrega. 

 Document núm. 4: Breu descripció de les activitats a realitzar en la universitat 
o institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi receptora 
(indicació de la temàtica, breu cronograma, objectius proposats, interès per a 
la tesi, etc.). L'EDUIB no té un model per a això, la seva redacció és lliure. 

 Document núm. 5: Carta de recomanació/aprovació de la mobilitat del 
Director/és de la tesi doctoral de l'estudiant de doctorat. L'EDUIB no té un 
model per a això, la seva redacció és lliure. 

 Document núm. 6: Una carta d'acceptació de la universitat receptora (no cal 
presentar-la juntament amb la sol·licitud de la beca, sinó tan sols en el cas que 
l'estudiant resulti seleccionat), indicant clarament el període de temps 
d'estada. 

 Document núm. 7: Certificació d'empadronament actual del candidat, o 
document oficial que acrediti la seva residència actual. 

 
L’aplicació web de sol·licituds només requerirà els documents que no li constin. 
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5. EVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel Vicerector de Recerca i 
Internacionalització de la UIB, o persona en qui delegui, i els membres integrants del 
Comitè Executiu de l'EDUIB. 
 
Per a la selecció es prioritzarà:  

 La valoració del curriculum vitae i expedient acadèmic. 
 La rellevància de la mobilitat per a l'estudiant de doctorat. 

 
Aquesta Beca és compatible amb el gaudi d'una altra beca (beques FPI, FPU, etc.), 
però la Comissió de Selecció donarà preferència als estudiants que no siguin 
beneficiaris de cap altra ajuda, sense menyscapte de l'exposat en el paràgraf anterior 
respecte al curriculum vitae i a l'expedient acadèmic. 
 
La resolució de la concessió de les ajudes es farà pública en la web de l’EDUIB. Els 
seleccionats rebran notificació personal a l'adreça de correu electrònic que figuri en la 
sol·licitud. 
 
L'Escola de Doctorat de la UIB es reserva el dret de sol·licitar al candidat, informació 
en qualsevol moment. 

6. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

 Acceptar per escrit segons model en l'Annex 2 la concessió de la beca, les 
normes i condicions de la convocatòria, així com els criteris establerts per la 
Universitat de les Illes Balears, en el termini de deu dies des de la notificació 
d'aquesta, que li serà cursada a l'adreça de correu electrònic que indiqui en la 
sol·licitud. 

 Una vegada acceptada la beca, contractar una assegurança especial que 
inclogui la cobertura de: defunció i invalidesa per accident, assistència en 
repatriació de morts per qualsevol causa i reemborsament de despeses 
mèdiques per accident del beneficiari de la beca que cobreixi el període de 
l'estada a l'estranger, i presentar un justificant d'aquest extrem a l'Escola de 
Doctorat de la UIB. 

 Una vegada acceptada la beca, ser titular o contractar un compte bancari del 
Banc de Santander. 

 Presentar a l'Escola de Doctorat de la UIB una carta d'acceptació de la 
universitat receptora. 

 Comunicar per escrit a l'Escola de Doctorat de la UIB la renúncia a la beca, així 
com qualsevol modificació substancial que afecti les condicions d'aquesta. 
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 Comunicar per escrit a l'Escola de Doctorat de la UIB el període definitiu de 
realització de l'estada en la institució estrangera. 

 Presentar, al final de la seva estada, en un termini no superior a un mes a partir 
de la finalització de l'estada, a l'Escola de Doctorat de la UIB, un informe sobre 
les activitats realitzades durant aquesta, així com la certificació de l'estada per 
part de la Institució receptora 

7. ANUL·LACIÓ O RENÚNCIA 

Seran causa d'anul·lació de la beca: 
 La constatació d'alguna irregularitat en les dades expressades en la sol·licitud o 

pèrdua de les condicions o requisits de nomenament. 
 La renúncia voluntària o abandonament del programa de doctorat per baixa. 
 El no iniciar l'estada en el centre estranger abans del 31 de gener de 2021. 
 Estar en situació de baixa temporal en els estudis de doctorat. 
 L'anul·lació suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a la beca. 

Disposició addicional 

Totes les denominacions d'òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i 
membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa 
apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere 
masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.  
 


