XV CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS/ES DE LA UIB PER
REALITZAR PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS DURANT EL CURS
ACADÈMIC 2009-2010
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB, en
desenvolupament de l’acord de col·laboració signat el 20 de maig de 2009 amb la Direcció
General de Cooperació del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al
desenvolupament, convoca 5 beques per a estudiants/es de la UIB amb la finalitat de
realitzar pràctiques en països empobrits durant el curs acadèmic 2009-2010, segons les
següents
BASES
Primera. Requisits per participar en el procés de selecció i concessió de la beca
1. Estar matriculat/ada en algun dels estudis oficials de la UIB, dels quals s’ofereixen
places, durant el curs acadèmic 2009-2010.
2. Es pot demanar la beca per a algun dels tipus de pràctiques següents i d’acord amb les
places que s’indiquen a l’annex I:
1. Pràcticum corresponent als estudis oficials de la UIB.
2. Projecte de fi de carrera.
3. Crèdits pràctics d’una assignatura determinada, a criteri del professorat
corresponent.
4. Pràctiques convalidables com a crèdits de lliure configuració pel centre
corresponent.
Per a les pràctiques del tipus 1 s’ha d’estar matriculat/ada al pràcticum.
Segona. Durada
La durada mínima del període de pràctiques és de 60 dies.
Tercera. Dotació pressupostària de la beca
Cadascuna de les beques té una dotació econòmica mínima de 1.000 euros, i un ajut
específic per a cobrir els desplaçaments i les despeses de l’assegurança d’assistència
sanitària en viatge durant el període establert de les pràctiques que dependrà del nombre de
beques que s’atorguin i que pot variar segons el període i el país on es facin les pràctiques.
Aquests diners s’han de destinar a cobrir les despeses de desplaçament, la tramitació d’una
assegurança i d’estada al país de destinació.
L’import de la beca serà abonat a les persones seleccionades en un sol termini del 100%,
un cop hagin manifestat de manera expressa, i per escrit, la seva acceptació i hagin aportat
la documentació corresponent (còpia i factura original del bitllet d’avió, dades bancàries,
així com altra documentació requerida). El pagament es farà mitjançant transferència
bancària.
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Quarta. Documentació que han de presentar les persones sol·licitants
1. Imprès de sol·licitud de la beca (annex II).
2. Fotocòpia del DNI o passaport.
3. Còpia o acreditació de la matrícula corresponent al curs acadèmic 2009-2010.
4. Certificat acadèmic dels estudis realitzats fins a la data, amb especificació de la durada,
les assignatures estudiades i les notes obtingudes.
5. Currículum vitae amb les acreditacions corresponents.1
6. Escrit on s’explicitin les raons de sol·licitud de la beca, segons model de l’annex III.
7. Una foto mida carnet amb el nom i els cognoms al dors.
La documentació esmentada s’ha de presentar adjunta a la sol·licitud de la beca.
Cinquena. Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds pels perfils, annex I, acaba el dia 23 de febrer de
2009. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UIB, a Son Lledó
(Rectorat), i han d’estar degudament emplenades i amb totes les signatures.
En cas que es vulgui demanar més d’una plaça, s’ha de presentar una sol·licitud per a cada
plaça amb la documentació corresponent i s’ha d’indicar l’ordre de preferència en cada
sol·licitud.
Sisena. Avaluació i selecció de les sol·licituds
1. Els/les professors/es tutors/es conjuntament amb l’OCDS faran una primera
avaluació de les sol·licituds, mitjançant una entrevista i el barem establert.
2. La selecció de les sol·licituds la realitzarà la comissió avaluadora, integrada per la
Vicerectora d’Infraestructures Universitàries, el Director General de Cooperació, la
tècnica de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció General de Cooperació i
la directora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.
3. Es tindran en compte els criteris següents: expedient acadèmic, experiència i
formació en temes de cooperació al desenvolupament i en voluntariat, altre tipus
d’experiència i formació específica en l’àmbit d’actuació de les pràctiques i altres
mèrits relacionats amb el perfil de la plaça sol·licitada (idiomes, etc.), així com tots
els altres requisits establerts a la present convocatòria. La comissió avaluadora pot
demanar als centres els informes que consideri pertinents. En cas de que les
persones sol·licitants ja hagin gaudit d’aquest programa amb anterioritat, a més dels
criteris anteriors, la seva selecció quedarà subjecta al nombre de sol·licituds
presentades per cada plaça, tenint prioritat els/les candidats/tes que no hagin
participat anteriorment en aquest programa.
4. La resolució de la convocatòria de la beca es notificarà directament a les persones
seleccionades, i es penjarà al tauler d’anuncis de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (Cas Jai) i a la pàgina web
<www.uib.es/solidaritat>.
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Només es valoraran els mèrits acreditats.
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Setena. Obligacions de les persones adjudicatàries
Les persones adjudicatàries de les beques tenen les obligacions següents:
1. Comunicar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat l’acceptació
expressa i per escrit de la beca en el termini de set dies (7) des que els sigui
notificada la concessió.
2. Acreditar la formació en matèria de cooperació al desenvolupament en el moment
de l’acceptació de la beca. En cas de no tenir cap tipus de formació en cooperació
al desenvolupament, serà requisit per gaudir de la beca, assistir a la formació prèvia
organitzada per l’OCDS.
3. Demanar el visat d’estudiant al consolat del país de destinació, així com respectar
la legislació en matèria de visats i permisos de residència.
4. Assumir personalment la responsabilitat de complir amb les tasques de vacunació i
d’altres requisits sanitaris que els països de destinació i trànsit puguin exigir.
5. Presentar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, abans del
viatge, el bitllet d’avió amb la factura original, les dades bancàries, així com altra
documentació requerida, per fer efectiu el pagament de la beca i l’ajut.
6. Complir rigorosament les lleis estatals i locals del país on s’han de dur a terme les
pràctiques objecte d’aquesta convocatòria.
7. Personar-se a l’ambaixada espanyola per tal de confirmar les dades d’estada i
ubicació en el país.
8. Complir les indicacions i recomanacions de convivència i respecte de la cultura
local que especifiqui l’entitat d’acollida en el país.
9. Presentar a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, dins el
termini d’un mes des de la finalització de l’estada de pràctiques, una memòria final
amb suport gràfic que contingui, com a mínim, una relació de les activitats
realitzades i una anàlisi valorativa de l’experiència.
10. Comprometre’s a participar en activitats de divulgació de les pràctiques que s’han
dut a terme, quan així ho requereixi l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat.
Setena. Condicions
En el moment de demanar aquestes beques, les persones candidates accepten en tots els
termes les bases de la convocatòria.
Palma, 11 de febrer de 2009
Raquel Herranz
Vicerectora d’Infraestructures Universitàries
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Berta Artigas
Directora de l’Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat

Annex I: Llista de places que s’ofereixen
Annex II: Imprès de sol·licitud de la beca
Annex III: Model per a l’escrit explicatiu de sol·licitud de la beca
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