PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DE PLACES VACANTS. CURS 2020-21
La Residència d’Estudiants de la UIB disposa de 97 places en habitacions individuals.
Es tindran en compte en primer lloc:



La sol·licitud de plaça per al curs complet. S’entén per curs complet des del 27 de setembre de 2020 fins al 26 de
juny de 2021, sense possibilitat de devolució de cap mensualitat total o parcial.
Les sol·licituds lliurades fins el 2 d’agost, encara que el procés de sol·licitud està obert sempre, en funció de les
places disponibles a cada moment.

La sol·licitud de plaça es pot fer en línia mitjançant el formulari que podeu trobar a la pàgina web <www.residenciauib.es>.
També presencialment a la recepció de la Residència o a les seus de la UIB a Menorca i Eivissa.
Només poden sol·licitar plaça de resident els estudiants de la UIB. Els sol·licitants han de fer arribar la sol·licitud de plaça
correctament emplenada juntament amb un certificat de nota de PBAU o documentació que acrediti que estan admesos a la
UIB. A més, si esteu empadronats a les Illes Balears, heu d’adjuntar a la sol·licitud un certificat d’empadronament.
A la sol·licitud de plaça heu d’indicar el tipus d’allotjament elegit: habitació individual o habitació individual cinc dies (sols
pels empadronats a Mallorca). Qualsevol informació addicional l’heu d’incloure a l’apartat observacions. Indicau a la
sol·licitud l’opció de neteja i menjador que voleu.
L’allotjament en habitació individual 5 dies està limitat a un 20% de les places vacants.
Els criteris establerts per a l’assignació de places vacants seran els següents, per ordre de prioritat:
1.
2.
3.
4.

Renovació de plaça de residents.
Germans de residents actuals.
Estudiants procedents de Menorca, Eivissa i Formentera. S’exigirà certificat d’empadronament.
Resta de sol·licituds.

En cas que no hi hagi places suficients, la llista d’admesos s’ordenarà segons la qualificació definitiva obtinguda per a l’accés
a estudis universitaris (PBAU + batxillerat). El 10 per cent de les places vacants s’adjudicaran als alumnes admesos per la UIB
als quals no s’exigeixi PBAU. Han d’adjuntar documentació que acrediti que estan admesos a la UIB.
Els sol·licitants admesos en una primera fase (2d’agost de 2020) seran avisats a través d'un correu electrònic a partir del 3
d’agosts de 2020.
Els admesos tenen un termini d’una setmana per enviar la documentació i ingressar en concepte de fiança la quantitat de
300,00 euros al següent compte:
Codi IBAN ES56 2100 5897 1202 0000 4378
Codi BIC CAIXESBBXXX
Entitat
Caixabank, S.A. SPAIN
En cas de no fer efectiva dins aquest termini la fiança, la plaça s’oferirà al següent sol·licitant.
Els admesos han de fer arribar per correu electrònic <residencia@uib.es>, a través de les seus de la UIB a Menorca i Eivissa o
directament a la recepció de la Residència:





El full de confirmació de plaça degudament emplenat i signat amb la domiciliació bancària.
L’imprès del banc del pagament de la fiança.
Una fotocòpia del DNI.
Matricula de la UIB.

Les sol·licituds de plaça que arribin a partir del 3 d’agost s'assignaran mentre quedin places disponibles, amb els mateixos
criteris de prioritat. Hi ha la possibilitat durant el curs que quedin places vacants.
Recordeu, abans de confirmar la plaça, llegir el Manual del resident que podreu trobar a la web <www.residenciauib.es>

