Instrucció del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció Laboral de la Universitat de
Girona relativa al procediment de selecció de la candidata a les “Beques Santander
Estudis - Equality” – Curs 2021-22
La Universitat de Girona ha acordat adherir-se al Programa “Beques Santander Estudis Equality” per al curs 2021-22, convocades pel Banc de Santander, adreçades a dones amb
bon expedient acadèmic i escassos recursos econòmics que cursin estudis de grau i que
compleixin durant el segon i tercer curs els requisits del programa.
Segons s’estableix a les bases d’aquesta convocatòria la universitat ha de seleccionar una
candidata d’entre les persones que presentin la sol·licitud i que compleixin els requisits
establerts a les bases de la convocatòria:
1. Estar matriculada en el segon curs de qualsevol estudi de grau el curs 2021-22
2. Haver estat beneficiària de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i
Formació Professional durant el curs 2020-21 i haver-la sol·licitat per al curs
2021-22
3. Tenir una nota mitjana del primer curs de grau igual o superior a 6 sobre 10
Criteris de selecció

Es seleccionarà la candidata de la Universitat de Girona aplicant els següents criteris:
1. S’ordenaran les candidates per ordre de nota (de menor a major) i es multiplicarà
l’ordinal resultant per 0,4.
2. S’ordenaran les candidates per ordre de renda (de major a menor) i es multiplicarà
l’ordinal resultant per 0,6.
3. Es sumaran aquestes dues puntuacions.
4. Es seleccionarà la persona amb la puntuació més alta obtinguda en funció de la
situació acadèmica i econòmica. En cas d’empat en la puntuació total es
prioritzarà la millor puntuació acadèmica.
Les persones que no hagin estat seleccionades quedaran en llista d’espera.
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