
                                          

 

Programa de beques d’allotjament per al foment de la integració 
dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears 

a la vida acadèmica de campus universitari curs 2013-2014 

Objectius:  
L’objectiu del projecte de beques a la Residència d’Estudiants de la UIB és facilitar i fomentar la integració 

dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari, 

contribuint a facilitar l’accés als estudis universitaris a persones amb dificultats econòmiques i superar 

barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distancia al campus universitari. 

Els estudiants beneficiaris del projecte viuran a la Residència d’Estudiants del campus de la UIB a Palma 

amb les condicions econòmiques especials, i podran accedir a tots els serveis i equipament que ofereix la 

Residència a tots els residents. 

Beques 
Es convoquen un total de 8 beques d’allotjament amb la següent distribució: 

a) 2 beques per a alumnes de Menorca 

b) 2 beques per a alumnes de Eivissa 

c) 2 beques per a alumnes de Formentera 

d) 2 beques per a alumnes de Mallorca residents a algú dels següents municipis: Pollença, Alcúdia, Muro, 

Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyi i Ses Salines 

Sol·licituds 
Termini de presentació de sol·licituds fins al 11 d’octubre de 2013 a les 15,00 hores. 

Les sol·licituds es cursaran mitjançant una instància, model que es facilitarà a la recepció i a la pàgina web 

de la Residència d’Estudiants  <www.residenciauib.es>. 

Ajut 
Els beneficiaris abonaran la quantitat mensual de 200 euros que donarà dret a allotjament en règim de 

pensió completa a la Residència de estudiants de la UIB.  

El preu normal d'una habitació individual en règim de pensió completa es de 748 euros mensuals, l'ajut, 

per tant, serà de 548 euros mensuals, equivalent a 4.932 euros totals per al curs 2013/2014. 

 

 



 

Beneficiaris 
Estudiants de primer any matriculats a la Universitat de les Illes Balears als estudis de grau, amb els 

requisits següents: 

a) Requisit de residència d’origen: S’estableix un criteri basat en la residencia d’origen dels 

estudiants. Hauran de ser estudiants provinents de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, i 

estudiants de Mallorca empadronats en aquests municipis: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa 

Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i Ses Salines. 

b) Requisit acadèmic: S’exigeix un bon expedient acadèmic per accedir a l’ajut, avaluat mitjançant la 

nota d’accés en les proves d’accés a la Universitat. Nota d’accés a la universitat igual o superior a 

5,50 punts (sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica). 

c) Requisit econòmic: S’estableix un criteri basat en la renda de la persona o família. 

d) Requisit de comportament, convivència i permanència: Els estudiants beneficiats pel projecte 

han de respectar el Reglament intern de la Residència d’Estudiants i tenir un comportament 

adequat. S'exigeix la permanència per a tot el curs acadèmic 2013/2014 a la Residència 

d’Estudiants, segons el calendari lectiu aprovat per la UIB que sigui d’aplicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


