BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA BECA PER CURSAR EL MÀSTER UNIVERSITARI EN
ENGINYERIA INDUSTRIAL (BECA ROBOT)
1.

CONVOCATÒRIA
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració de l’empresa
ROBOT i l’Escola Politècnica Superior de la UIB (EPS), convoca una Beca per cursar el Màster
Universitari en Enginyeria Industrial a la UIB (BECA ROBOT) amb la finalitat de contribuir a
l’excel·lència en la formació de joves, dotar-los d’un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent,
i fomentar-ne la carrera professional.
La BECA ROBOT cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria
Industrial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (establert per la UIB) durant els cursos
acadèmics 2019-20 i 2020-21.

Aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web de la FUEIB www.fueib.org i al BOIB al llarg
de 2019.

2.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Pot ser beneficiari/ària de la BECA ROBOT l’alumnat que acrediti la condició de cursar el grau
d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UIB i
que hagi defensat el Treball Final de Grau (TFG) durant el curs acadèmic 2018-19 (concretament,
de l’1 setembre de 2018 al 20 de setembre de 2019) i n’hagi obtingut una nota igual o superior a
7). Els criteris d’admissió a aquest Màster Universitari es poden consultar a la pàgina web
següent: http://estudis.uib.cat/master/MEIN/desc.html#CriterisAdmissio.

3.

SOL·LICITUD I REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS
Pot demanar la beca tot l’alumnat que estigui preinscrit al màster. La documentació necessària per
presentar la sol·licitud és la següent:
• Curriculum vitae (CV)
• Expedient acadèmic
• Preinscripció al Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la UIB el curs acadèmic 201920
• Còpia del TFG
• Resguard compulsat d’haver sol·licitat el títol universitari o títol universitari
Les persones aspirants han d’adjuntar aquesta documentació (en format ZIP i fins a una extensió
màxima de 300 MB) a la sol·licitud i enviar-les per Internet a la pàgina web:
http://agenda.uib.es/go/becarobot
En aquesta mateixa pàgina web, el formulari d’inscripció especifica clarament les dades personals
i la informació que s’ha d’incloure per completar la candidatura a l’obtenció de la BECA ROBOT.
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El comitè de selecció (vegeu l’apartat 6) es reserva la possibilitat de fer altres consultes per a la
valoració de les candidatures, i en qualsevol moment del procés de selecció pot requerir als
participants la documentació acreditativa que consideri oportuna.

4.

PROCÉS DE SELECCIÓ I AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Seguint els criteris d’avaluació, el comitè de selecció triarà finalment la persona beneficiària a qui
atorgarà la BECA ROBOT. Per a l’elecció de les persones finalistes es valorarà:
• Expedient acadèmic 10%
• TFG 80%
 Innovació i originalitat en el camp de la enginyeria.
 Viabilitat del projecte.
 Aplicació comercial del projecte.
 Redacció
• Altres 10%
 Experiència professional prèvies relacionades amb el sector de l’enginyeria.
 Activitats extra-curriculars.
Qualsevol altre aspecte relacionat amb l’avaluació de les sol·licituds de les persones participants
i que no estigui previst a les bases serà resolt pel comitè de selecció.

5.

TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DE LES REUNIONS DEL COMITÈ DE
SELECCIÓ
El període per presentar la documentació i enviar la sol·licitud a la candidatura de la BECA ROBOT
romandrà obert des de l’1 de juny fins al 27 de setembre de 2019 a les 14 hores. Fins a aquesta
data i hora, la BECA ROBOT es reserva el dret de retirar la present convocatòria o modificar-ne els
termes de les bases.
El comitè de selecció es reunirà entre l’1 i el 4 d’octubre de 2019 com a data límit per seleccionar
la persona beneficiària de la beca.
El comitè també designarà dues persones candidates en reserva i establirà un ordre de prelació.

6.

COMITÈ DE SELECCIÓ
El comitè que seleccionarà la persona beneficiària estarà conformat per les persones següents:
1. El CEO de Robot, SA, Bernat Bonnín, que presidirà el comitè. En cas d’indisponiblitat, el
substituirà el CFO de Robot, SA, Jaume Simonet.
2. El Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, Jordi Llabrés, o la persona que
delegui.
3. El cap d’estudis del grau d’Enginyeria d’Electrònica Industrial i subdirector de la EPS, Miquel
Jesús Roca. En cas d’indisponiblitat, el substituirà la directora de l’EPS, Lorenza Carrasco.
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4. El director del Màster Universitari en Enginyeria Industrial a la UIB, Eugeni Isern. En cas
d’indisponiblitat, el substituirà el professor de la UIB Vicenç Canals.
5. El R&D Manager de Robot, SA, Vicenç Salas. En cas d’indisponiblitat, el substituirà
l’enginyer del departament de R&D de Robot, SA, Andreu Cladera.
6. El director de la FUEIB, Luis Vegas, o la persona que delegui.
En cas d’empat en puntuació entre dos o més candidats a la beca, decidirà el vot de qualitat el
president del comitè.

7.

NOMENAMENT DE LA PERSONA BECADA I DECISIONS DEL COMITÈ DE SELECCIÓ
El comitè de selecció triarà la persona que rebrà la beca després de la reunió prevista, no abans
del 7 d’octubre de 2019.
La present convocatòria de la BECA ROBOT es pot declarar deserta si el comitè de selecció ho
proposa a l’EPS.
En cas que la persona seleccionada pel comitè de selecció renunciï a la BECA ROBOT, serà oferta
a les persones candidates en reserva, seguint l’ordre de prelació establert pel comitè de selecció.

8.

COMUNICACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA PERSONA BECADA
FUEIB i ROBOT comunicaran la resolució a la persona que hagi estat seleccionada com a
destinatària de la BECA ROBOT per part del comitè de selecció el mes d’octubre de 2019.
La concessió de la BECA ROBOT es comunicarà a la persona guanyadora a través de l’adreça de
correu electrònic i/o del número de telèfon facilitat en el procés d’inscripció.
Així mateix, la comunicació del nomenament de la persona guanyadora es difondrà a través dels
diferents canals de comunicació de què disposen la FUEIB, ROBOT i la UIB el mes d’octubre del
2019.
Igualment, està previst un acte de lliurament de la beca, organitzada per l’EPS. Es farà amb
presència del Rector de la UIB (o la persona que delegui) i de l’equip directiu de l’EPS, la persona
beneficiària, així com també del CEO de ROBOT, SA, i es farà amb presència de mitjans de
comunicació. S’informarà la persona guanyadora de la data i hora del lliurament de la beca.

9.

TRAMITACIÓ DE LA BECA
La persona seleccionada podrà sol·licitar ser becari ROBOT de ple dret quan hagi completat els
tràmits següents:
1. Acceptar la beca de ROBOT enviant un correu electrònic a: otri@fueib.org.
2. Sol·licitar la formalització del procés de matrícula en el Màster Universitari en Enginyeria
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Industrial de la UIB.
L'incompliment o la manca d'acreditació dels tràmits indicats anteriorment suposarà la pèrdua de
la condició d’alumnat becat i els beneficis prevists en aquesta convocatòria.

10. GESTIÓ DE LA BECA I OBLIGACIONS DE LA PERSONA BECADA
La gestió de la BECA ROBOT correspon a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
(FUEIB). La persona beneficiària d'aquesta beca tindrà les obligacions següents:
1. A requeriment de la FUEIB, la persona seleccionada haurà d'acreditar, amb documents
originals o compulsats, els arxius adjuntats a la seva sol·licitud.
2. Així mateix, la FUEIB pot requerir els certificats originals de qualsevol dada esmentada al
currículum.
3. Prestar-se a les actuacions de comprovació que calgui per a la verificació i, si escau, el
compliment dels requisits i condicions de la concessió de la beca.
4. Completar el Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la UIB en un termini màxim
de 4 anys.
La detecció d'un incompliment de les presents bases, sigui quin sigui el moment en què es
produeixi i independentment de l'estat en què es trobi la sol·licitud en el procés de preselecció,
selecció o concessió de la BECA ROBOT, suposarà la cancel·lació automàtica de la sol·licitud o la
pèrdua de la beca, si ja hagués estat concedida. Així mateix, suposarà la devolució a la FUEIB dels
diners del cost de la matrícula del màster per part de la persona beneficiària, una vegada atorgada
la beca, i la devolució a ROBOT, SA de la quantitat lliurada.

11. INCOMPATIBILITATS
Aquesta beca només podrà gaudir-se per al Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la UIB
i per una sola vegada. La beca és compatible amb altres ajudes internacionals, nacionals,
autonòmiques o locals, i és responsabilitat de la persona beneficiària de la beca l'observança de
no incórrer en incompatibilitats respecte d'altres ajudes rebudes.
En cap circumstància, les persones sol·licitants no podran contactar amb les persones que formin
part del comitè de selecció per demanar-los informació sobre l'estat de la seva sol·licitud o
qualsevol aspecte relacionat amb el procés de selecció. Si es produís aquest cas, el candidat
quedaria exclòs de la beca.
En cap cas no poden ser beneficiàries de la BECA ROBOT les persones que es trobin en una situació
de conflicte d’interessos en relació amb les presents bases. No hi poden participar familiars dels
membres del comitè de selecció ni de treballadors de ROBOT, SA, així com altres persones que
així ho determini el comitè de selecció.
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12. OBSERVACIONS
El fet de presentar-se a la convocatòria de la BECA ROBOT implica que la persona accepta
aquestes bases.
La FUEIB desestimarà les persones candidates que no presentin la documentació completa i en el
termini establert. Es donarà un termini de 2 dies laborals a les persones candidates perquè
presentin la documentació requerida a les bases de la convocatòria, una vegada que hagi acabat
el termini d’inscripció.

13. REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
La persona receptora de la BECA ROBOT també tindrà l’opció, si l’estudiant i ROBOT així ho
acorden, d’incorporar-se a l’empresa ROBOT, SA en el transcurs dels cursos acadèmics 2019-20 i
2020-21 per fer-hi les pràctiques, segons la normativa i regulacions de la UIB, mitjançant un conveni
de cooperació educativa. Les condicions i la normativa de les pràctiques extracurriculars per a
estudiants de màsters universitaris es poden consultar a la pàgina web següent:
https://fueib.org/archivo/510/8a758be9/condicions_normativa_grau_i_postgrau090119.pdf.
Per fer aquestes pràctiques, l’estudiant ha d’estar matriculat al màster i ha de tenir el vistiplau
acadèmic del director del màster. L’alumne/a farà un mínim d’hores estipulat per la normativa de
la UIB i rebrà com a mínim la quantia determinada per la normativa de la UIB.

14. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure
circulació, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) informa que, mitjançant
l’emplenament del formulari, les seves dades personals facilitades amb la sol·licitud de preinscripció a la
beca seran tractades al fitxer d'usuaris del lloc web de la FUEIB, amb l’objecte de poder contactar-hi i
gestionar la seva participació. Respecte de les dades personals facilitades de terceres persones (tutor/a de
TFG i TFM), el concursant garanteix haver informat la persona corresponent i haver-li sol·licitat el
consentiment, d'acord amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, per ser objecte de
tractament per part de l’entitat organitzadora amb la finalitat assenyalada.
En cas que l’activitat estigui subvencionada per terceres entitats o es dugui a terme en col·laboració amb
aquestes, els poden comunicar les dades de les persones assistents, per a la gestió i el control de la beca
acordada o de la mateixa activitat, segons escaigui.
Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i
limitació del tractament adreçant un escrit a l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, amb domicili a
l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel (campus universitari), ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes
Balears (Espanya). També podran exercir els drets esmentats a través del formulari de rectificació o
cancel·lació de dades afegit.
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