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BIB/UV

Convocatoria Bancaixa Internacional
Universitat de València
Resum de les bases

OB} Objecte
La Universitat de València (Estudi General) en col•laboració
amb la Fundació Bancaixa, i en virtut del conveni vigent
entre ambdues Institucions, convoca el Programa de Beques
Internacionals Bancaixa, en què s'inclouen la Convocatòria
Erasmus i la Convocatòria Bancaixa Internacional (Entorn no
Erasmus), per un import total de 849.000 euros, dels quals
821.100 euros corresponen a la dotació de l'any 2012 i 27.900
euros a romanents de convocatòries anteriors. Aquesta
convocatòria de beques, en concret, té com objecte atorgar
una ajuda complementària als estudiants de Intercambi de
la Universitat de València que es desplacen a universitats
estrangeres (Entorn no Erasmus), en el curs 2012-2013.

B· Beneficiaris
Estudiants de la Universitat de València, espanyols o amb
residència permanent en Espanya.

C/ Condicions
Els sol•licitants han de reunir els següents requisits:
Ser estudiant de grau, enginyeria, diplomatura o llicenciatura
en la Universitat de València.
Haver sigut seleccionat per la UV en la convocatòria de
Programes de Intercanvi Internacional (Novembre 2011) per
a realitzar, durant el curs 2012/2013, una part dels seus estudis
a una Universitat amb la que s'haja subscrit un acord de
cooperació i que no pertanya a la Unió Europea, o estar
seleccionat per a la realització d'estudis de doble titulació
internacional a una universitat europea.
La sol•licitud i percepció d'aquestes beques és incompatible
amb qualsevol altra promoguda per distintes entitats financeres
que tinguen la mateixa finalitat.
No podran optar a la beca els estudiants que ja hagen sigut
beneficiaris d’una ajuda Bancaixa en cursos anteriors.

T& Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Del 13 al 25 de juny de 2012.
2012
El formulari de sol•licitud s'haurà de presentar a través del
formulari electrònic ENTREU (Entorn de Tramitació
Electrònica de la Universitat de València). L'accés al
formulari s'ubicarà en la web del Servei de Relacions
Internacionals www.uv.es/relint

N|Q Nombre, quantia i detall de les beques
Es convoquen un màxim de 137 beques amb la quantia màxima
total del Programa, per a aquest apartat, de 204.000 €,
distribuïts de la següent forma:
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4 beques anuals de 3.000 euros i 3 beques semestrals de
2.000 euros per a realitzar estudis a Austràlia.
4 beques anuals de 3.000 euros per a realitzar estudis a la
Japó.
19 beques anuals de 2.500 euros i 14 beques semestrals de
1.500 euros per a realitzar estudis als Estats Units i Canadà
(exclosos Doble Titulació).
9 beques anuals de 1.500 euros i 57 beques semestrals de
1.000 euros per a realitzar estudis a Latinoamèrica.
17 beques de 1.000 euros per a realitzar estudis de doble
titulació internacional (1er curs a l'estranger) a països
europeus.
10 beques de 1.800 euros per a realitzar estudis de doble
titulació internacional (2n curs a l'estranger) a països
europeus
Aquestes ajudes estan subjectes a la legislació fiscal vigent.
En cas de realitzar una estada de major durada a la inicialment
prevista, el programa BIB no contempla ampliar la quantia
de l'ajuda. En el cas de no completar l'estada prevista,
l'estudiant es compromet a tornar a la Universitat la part
proporcional de la beca, llevat de causa de força major.

R) Resolució
La Comissió Mixta Fundació Bancaixa – Universitat de València
decidirà la concessió de les beques, atenent a la nota mitjana
de l'expedient acadèmic (fins a l'acabament del curs 2010/2011)
i les àrees de coneixements. La resolució es farà pública durant
la segona quinzena de juliol de 2012 en les webs
www.uv.es/relint i www.bancaja.es/obrasocial
En el cas que no es cobrisquen estes beques especials, el
romanent podrà utilitzar-se per a les beques de la convocatòria
general d’estudis de grau, diplomatura i llicenciatura.

FP% Forma de pagament
Els beneficiaris hauran de subscriure el document de Acceptació
de beca Programa BIB que li serà tramés com adjunt per correu
electrònic i presentar-lo -abans de l'inici de la seua estada a
la universitat estrangera- al Servei de Relacions Internacionals
Av. Menéndez Pelayo 3 - Baixos, 46010 VALÈNCIA
Es percebrà el 70% de l'ajuda una vegada enviat el certificat
d'inici d'estada (signat per la universitat receptora) per correu
electrònic a relaciones.internacionales@uv.es o al fax núm.
+34 96.398.34.62 de la UV- Servei de Relacions Internacionales,
i el 30% restant una vegada presentat en l'esmentat Servei
de Relacions Internacionals el certificat acreditatiu d'haver
realitzat l'estada amb la durada corresponent. Els pagament
es realitzaran mitjançant transferències a ordre de la UV a un
compte de Bankia del que ha de ser titular el beneficiari.

I! Informació
Universitat de València.
Servei de Relacions Internacionals
Av. Menéndez Pelayo, 3 - Baixos.
46010 València.
Tel 963864953 / 963983391
e-mail: relaciones.internacionales@uv.es
i en les webs
www.uv.es/relint
www.bancaja.es/obrasocial

