Premi SANTANDER-UIB
als millors estudiants de Màster
de la UIB (2016)
El Banco Santander en col·laboració amb la UIB convoca 33 premis per als alumnes amb els
millors expedients de grau o llicenciatura que s’hagin matriculat a una titulació oficial de màster
universitari de la UIB en el curs 2016-2017.

1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1.1. Podran sol·licitar el premi tots els estudiants matriculats en una titulació oficial de
màster universitari de la UIB el curs acadèmic 2016-2017 que hagin acabat estudis de
grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria a la UIB dins el curs 2015-2016.
1.2. Els 33 premis es repartiran cercant l'equitat de concessió entre els diferents estudis de
màster que ofereix la UIB en aquest curs acadèmic 2016-2017.
1.3. L'import del premi serà 1.100 euros/bruts (a descomptar l'IRPF).
1.4. El pagament del premi es farà a un compte bancari, del que el beneficiari en sigui
titular, i domiciliat a una oficina del Banc Santander.

2. REQUISITS
2.1. Haver cursat a la UIB un grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria i haver-la
finalitzat el curs 2015-2016.
2.2. Estar matriculat en alguna de les titulacions oficials de màster universitari ofertes per la
UIB el curs 2016-2017.

3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1. La convocatòria es mantindrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 17 de
març de 2017 inclusivament.
3.2. Els interessats hauran d’omplir el formulari de sol·licitud disponible al portal web:
https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.
Per a qualsevol dubte que pogués sorgir en relació a aquesta convocatòria podeu posar-vos en
contacte amb el Centre d’Estudis de Postgrau, bé a través de correu electrònic
beques.postgrau@uib.es, o adreçant-vos a:

Centre d’Estudis de Postgrau
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 17 3189
El Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears es reserva el dret de
demanar en qualsevol moment als candidats participants informació suplementària.

4. SELECCIÓ DELS CANDIDATS I RESOLUCIÓ
4.1. Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel Vicerector
d’Investigació i Postgrau o persona en qui delegui, i els equips directius del Centre
d'Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat (EDUIB).
4.2. La Comissió seleccionarà els millors expedients de grau, llicenciatura, diplomatura o
enginyeria.
4.3. La Comissió estudiarà cada sol·licitud i pot decidir, en virtut dels expedients dels
sol·licitants, concedir un número menor de premis que el màxim de 33 possibles.
4.4. La resolució de la concessió dels premis es farà pública a la web del Centre d’Estudis
de Postgrau abans del 24 de març de 2017.
4.5. Els seleccionats rebran notificació personal a l'adreça de correu electrònic que figuri en
la sol·licitud.

5. OBLIGACIONS DELS PREMIATS
5.1. L’enviament d’una sol·licitud a través del portal web implica l’acceptació d’aquestes
bases i la implícita acceptació del premi en cas de ser guardonat.
5.2. Aportar al Centre d’Estudis de Postgrau i en un termini de 7 dies des de la data
d’emissió de la comunicació de concessió, un document expedit pel Banco de
Santander on s’indiqui el número de compte bancari en què figuri com a titular el
beneficiari del premi.
5.3. Participar en els actes protocol·laris de concessió d’aquests premis amb representants
del Banco Santander i accedir a aparèixer en material fotogràfic commemoratiu de
l’acte.
5.4. Comunicar per escrit al Centre d’Estudis de Postgrau si es renuncia al premi, així com
qualsevol modificació substancial que afecti les condicions de concessió, si escau.

6. ANUL·LACIÓ O RENÚNCIA
Seran causa d’anul·lació de la concessió del premi
6.1. La constatació d’alguna irregularitat en les dades presentades en la sol·licitud o la
pèrdua de les condicions o requisits per optar al premi.
6.2. La renúncia voluntària al premi.
6.3. Haver rebut una ajuda amb la mateixa finalitat que aquest Premi Santander-UIB.

Llorenç Huguet Rotger
Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears.

