AJUT VIVA HOTELS PER EL FOMENT DE LA MOBILITAT INTERNACIONAL
ENTRE ELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE TURISME

Objectiu
La mobilitat internacional es actualment un aspecte clau en la formació de qualsevol estudiant
universitari, i encara més en el cas dels estudiants de graus relacionats amb el turisme.
L’objectiu d’aquestes ajudes és fomentar la mobilitat internacional entre els alumnes de la
Facultat de Turisme, especialment entre els estudiants amb dificultats econòmiques.

A qui s’adreça?
Aquestes ajudes s'adrecen a tots els estudiants del Grau en Turisme que durant el present curs
acadèmic acompleixin els següents requisits:
1. Estar matriculat al Grau en Turisme de la UIB
2. Haver estat seleccionat en algun dels diferents programes de mobilitat internacional
organitzats per el Servei de Relacions Internacionals de la UIB per realitzar una estada
de mobilitat a una universitat estrangera durant el proper curs acadèmic
3. Queden exclosos els alumnes seleccionats a programes de mobilitat internacional que
inclouen allotjament gratuït per l'estudiant durant tota la seva estada
Tindran prioritat els alumnes que durant el present curs acadèmic hagin gaudit d'una beca per
cursar estudis universitaris de Grau en Turisme concedida per el Ministeri de Educació, Ciència
i Esports.

Dotació econòmica i criteris de selecció


El nombre d'ajuts concedits serà determinat cada any per Viva Hotels i l’equip directiu de
la Facultat de Turisme en funció de la seva disponibilitat pressupostària



L' import de cada ajut serà no inferior als 1.000 euros (si les disponibilitats econòmiques
ho permeten el nombre d'ajuts i/o el seu import podrà augmentar)



Els ajuts s’assignaran en base a dos criteris:
o

Situació econòmica familiar

o

Nota d'expedient mitjana calculada per la Universitat de les Illes Balears i crèdits
superats

Documentació i terminis


La documentació a aportar per cada sol·licitant serà la següent:
o

Carta de motivació (màxim 3 pàgines)

o

Expedient acadèmic

o

Fotocòpia compulsada de la darrera declaració de renda de tots els membres de la
unitat familiar. Si algun membre no ha presentat declaració de renda (per no tenir
obligació), haurà d’aportar un document expedit per l’Agència Tributaria on figurin
les dades fiscals del contribuent.

o

Fotocòpia compulsada de la carta de concessió de la beca per estudis universitaris
de Grau en Turisme del Ministeri de Educació, Ciència i Esports

o

Carta de notificació del Servei de Relacions Internacionals on consti que l'alumne
ha estat seleccionat per realitzar una estada de mobilitat internacional



Tota la documentació s'haurà de presentar amb Registre de Entrada als serveis
administratius de l'edifici Jovellanos, adreçada al degà de la Facultat de Turisme de la UIB



Els alumnes poden sol·licitar els ajuts fins dia 10 de Maig



La resolució dels ajuts s’efectuarà durant el mes de Juny



La resolució es comunicarà per correu electrònic



El tribunal es reserva el dret de deixar deserts el/s ajuts



Els ajuts seran entregats abans de la partida de l'alumne

Obligacions dels beneficiaris


Estar matriculats al Grau en Turisme de la UIB en el curs acadèmic en que realitzin l'estada
de mobilitat a l'estranger



Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a realitzar l'estada de mobilitat internacional per a
la qual han estat seleccionats per el Servei de Relacions Internacionals en el període i
condicions fixades en la convocatòria del SRI



En el cas del que el beneficiari de l'ajut finalment no realitzi l'estada de mobilitat
internacional en el període i condicions fixades a la convocatòria del SRI haurà de retornar
l'ajut a la Facultat de Turisme de la UIB

Tribunal


El tribunal d’aquests premis estarà format per un representant de l’empresa Viva Hotels, el
degà, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme de la UIB



El veredicte del tribunal serà inapel·lable

