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AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
ECO/181/2013, de 8 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre 
la convocatòria pilot de beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport 
al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català i de la 
Universitat Oberta de Catalunya (AAD_2013).

La Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar 
l’activitat administrativa, en el seu article 102, incorpora una disposició addicional, la tretzena, a la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la qual estableix que, per 
millorar el desplegament de l’espai europeu d’educació superior, cada universitat 
ha d’establir la manera com el personal acadèmic i els investigadors en formació 
poden participar en les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

És aplicable el que disposa el capítol Ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la 
Generalitat de Catalunya, així com tots els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega, que constitueixen normativa bàsica.

L’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997 regula 
la tramitació, la justificació i el control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, 
de 21.10.1997).

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les 
bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

El Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans 
electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya estableix, a la disposició 
addicional sisena, que les subvencions i els ajuts econòmics es poden tramitar elec-
trònicament, d’acord amb el que disposa el Decret esmentat, quan així ho prevegi 
la resolució de la convocatòria pilot.

L’article 11 dels estatuts de l’AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny, 
del Govern de la Generalitat de Catalunya disposa que correspon al Consell de 
Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. 
Aquestes facultats s’han delegat al president o presidenta de la Comissió Executiva 
d’Ajuts Universitaris (CEAU), amb data 5 de desembre de 2002.

Ateses les consideracions anteriors,

RESOLC:

Article 1
S’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria pilot de beques per a 

activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públi-ques del sistema universitari català i de la Universitat Oberta de Catalunya i per contribuir a fomentar la formació de les persones beneficiàries d’aquestes beques. 
Les condicions figuren en els annexos d’aquesta Resolució.

Article 22.1 Aquesta convocatòria pilot està finançada amb els recursos provinents dels 
majors ingressos recaptats per les universitats públiques a conseqüència de l’increment 
de preus de matrícula del curs 2012-2013 que la DGU ha transferit a l’AGAUR i per la UOC amb recursos propis. L’import global màxim és de 1.085.040,00 euros que 
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aniran a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l’AGAUR 
per a l’any 2013. La distribució d’aquest import per modalitats de beca i universitats es detalla a l’annex 2. A quests imports inclouen els costos de cotització al règim 
general de la Seguretat Social.En cas de no esgotar-se l’import previst, el restant es destinarà, si s’escau, i des-prés d’haver fet prèviament els tràmits pertinents, a polítiques de suport a la millora 
acadèmica conjuntes de la Secretaria d’Universitats i Recerca i de les universitats beneficiàries.

Altrament, en aquella universitat on algunes beques quedin sense adjudicar, després del vistiplau previ del vicerector o vicerectora competent en la matèria, l’AGAUR podrà assignar aquestes beques dins de la mateixa modalitat a altres 
unitats de la universitat on hi hagi sol·licitants en reserva, o transferir els recursos 
restants d’una modalitat a l’altra per satisfer les sol·licituds en reserva d’aquesta 
darrera modalitat.

2.2 Aquesta convocatòria pilot es complementa amb les actuacions que, amb la mateixa finalitat, realitzen algunes universitats públiques de Catalunya durant el curs 2012-2013, també finançades amb els majors ingressos recaptats addicio-
nalment per aquestes universitats amb l’increment de preus de matrícula del curs 
2012-2013.

2.3 La concessió de les beques queda sotmesa a la condició suspensiva d’exis-tència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les 
concessions de les beques en l’exercici pressupostari corresponent.2.4 Aquesta dotació màxima es pot ampliar d’acord amb les dotacions pressu-postàries que puguin aportar-se abans de la resolució d’adjudicació de les beques, 
sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden in-
terposar els recursos següents: recurs potestatiu de reposició davant el Consell 
de Direcció de l’AGAUR en el termini d’un mes des de la publicació de la Reso-lució al DOGC, o bé un recurs contenciós administratiu interposat directament 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els 
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Barcelona, 8 de febrer de 2013

p. D. (Resolució UNI/73/2003, DOGC de 27.1.2003)

LLUíS JOFRE I ROCA

president de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

ANNEx 1

—1 Objecte
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria pilot consisteix en l’atorgament de beques perquè les persones beneficiàries iniciïn la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixin al procés de millora de l’aprenentatge dels estudiants universitaris, 

tant en temes d’atenció propera a l’estudiantat com en l’elaboració de materials de suport a l’estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català i la Universitat Oberta 
de Catalunya.1.2 Aquesta convocatòria pilot té dues modalitats:
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1. Modalitat A: beques per a estudiants de màsters universitaris en universitats públiques del sistema universitari català i a la Universitat Oberta de Catalunya per 
a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

2. Modalitat B: beques per a estudiants predoctorals d’universitats públiques del sistema universitari català per a activitats acadèmiques dirigides de suport al 
professorat.

1.3 En ambdues modalitats, les tasques que han de dur a terme les persones beneficiàries, dins de cada unitat acadèmica de la universitat, fan referència a acti-
vitats acadèmiques dirigides de suport al professorat, que s’engloben entorn a:Suport a les activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris

Seguiment de treballs acadèmics
Atenció i suport als estudiants de manera presencial o virtual
Suport en l’elaboració de materials docents
Altres tasques de suport a les activitats acadèmiques dirigides de suport al 

professorat

—2 Persones beneficiàries
2.1 Es poden beneficiar d’aquestes beques les persones que, a la data de pre-

sentació de sol·licituds i durant el període de la beca, compleixin els requisits 
següents:

1. Modalitat Aa) Estar matriculat, el curs 2012-2013, en un màster universitari d’una universitat pública del sistema universitari català o de la Universitat Oberta de Catalunya.
b) Queden exclosos d’aquesta convocatòria pilot els estudiants que ja tinguin un títol de màster universitari o de doctorat.
c) Complir els requisits específics que cada universitat, si s’escau, estableix a 

l’annex 2 per la beca a la qual s’opta.
2. Modalitat B
a) Estar matriculat, el curs 2012-2013, en un programa de doctorat de la univer-sitat pública del sistema universitari català en la qual la persona sol·licitant demana 

la beca.
b) Ser beneficiari d’un ajut predoctoral de qualsevol programa oficial.
c) Complir els requisits específics que cada universitat, si s’escau, estableix a 

l’annex 2 per la beca a la qual s’opta.

—3 PeríodeLes beques tenen una durada màxima de tres mesos i s’han de desenvolupar 
durant el segon semestre o el tercer trimestre del curs 2012-2013.

—4 Distribució de les beques i les seves característiques
La distribució del nombre de beques per universitats i modalitats, les unitats destinatàries, els requisits específics establerts per les universitats i, també, els criteris addicionals de priorització establerts per les universitats s’especifiquen a 

l’annex 2 d’aquesta convocatòria pilot.

—5 QuantiaL’import de la beca per a l’estudiant és de 400 euros/mensuals, el qual no inclou 
el cost de Seguretat Social. D’acord amb el que preveu el Reial decret 1493/2011, 
de 24 d’octubre, aquestes beques estan incloses en el règim general de la Seguretat 
Social i les despeses derivades s’inclouen en aquesta convocatòria pilot i aniran a càrrec de l’AGAUR.
—6 Dedicació dels beneficiaris a les activitats acadèmiques dirigides de suport 
al professorat6.1 La dedicació a les activitats acadèmiques dirigides establertes a la clàusula 1.3 d’aquest annex, per part dels beneficiaris o beneficiàries de les beques de la modalitat A, és de 32 hores mensuals.6.2 Les activitats acadèmiques dirigides dels beneficiaris o beneficiàries de les 
beques de la modalitat B poden estendre’s fins a 24 hores mensuals i són addicionals, 
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en tot cas, a les activitats docents que preveuen les convocatòries d’ajuts predoctorals dels programes oficials dels quals són, també, beneficiaris o beneficiàries.6.3 Les activitats acadèmiques dirigides realitzades pels beneficiaris o bene-ficiàries de les beques són reconegudes mitjançant una certificació expedida per la universitat quan finalitza la durada de la beca.
—7 Sol·licituds i documentació7.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la 
persona candidata a la beca.7.2 Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt.

Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjan-çant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació 
de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d’identificació dels 
acceptats per la seu electrònica, un cop omplerta la sol·licitud de manera electrònica, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. L’AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d’Integra-
ció i Col·laboració Administrativa (pICA) les dades identificatives del sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible es requerirà al sol·licitant que 
presenti la documentació identificativa corresponent.

7.3 En els dos casos previstos al punt 7.2, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació 
corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit, la sol·licitud o la 
comunicació de què es tracti, que inclou la data i l’hora de presentació i el número 
de registre d’entrada.

7.4 D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de de-sembre, de signatura electrònica, l’AGAUR reconeix la validesa i l’eficàcia de les 
sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme 
d’acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.7.5 En tot cas, és aplicable el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.7.6 L’imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general 
i els documents annexos establerts per a cada modalitat, que s’han d’adjuntar al 
formulari, si s’escau.

L’AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de les beques la documentació que consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels 
requisits previstos en aquesta convocatòria pilot. La manca d’aportació de la do-
cumentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació 
de la beca.

7.7 En general, les actuacions d’aquesta convocatòria pilot que requereixin no-
tificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web. Especialment, en cas que calgui esmenar la sol·licitud, s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al 
tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de documentació bàsica i documentació no bàsica que cal 
esmenar. La diligència n’ha d’indicar els motius i s’hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que les persones sol·licitants desisteixen de 
la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne més difusió, i a l’efecte informatiu, es pot consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.
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7.8 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes 
bases.7.9 La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’AGAUR per obtenir i contrastar les dades necessàries amb els organismes públics, els centres de recerca, 
les universitats o els centres d’estudis d’ensenyament superior que corresponguin en cada cas i, en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) o 
qualsevol altra administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la con-
vocatòria pilot. En cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin o dificultin 
la cessió de dades es poden requerir els documents a la persona sol·licitant.

—8 Dades de caràcter personal
Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer 

propietat de l’AGAUR amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió de la beca, 
de conformitat amb el que s’exposa en aquesta convocatòria pilot. Aquesta gestió, 
de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades, facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la intervenció de les quals en el decurs del procés de gestió de la beca pot resultar necessària per resoldre el procés de manera correcta, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden 
arribar a facilitar dades a altres òrgans de l’Administració amb competència en 
matèria de gestió d’ajuts.Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel-
lació o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit al registre de 
l’AGAUR, passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, o al correu electrònic 
lopd@agaur.gencat.cat. Cal que adjuntin una fotocòpia del DNI o que signin el 
correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

—9 Termini de presentació de les sol·licitudsEl termini de presentació de les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria pilot al DOGC fins al dia 22 de febrer 2013.

—10 Avaluació i selecció10.1 Cada universitat prioritza les sol·licituds adreçades a la seva institució per 
a cada modalitat, atenent almenys els criteris següents:

Adequació del perfil de la persona candidata a les tasques per dur a terme i, si s’escau, a la resta de circumstàncies previstes a l’annex 2 d’aquesta convocatòria 
pilot.Per a la modalitat A, les universitats també tenen en compte l’expedient acadèmic dels estudis que donin accés al màster.Aquesta priorització s’ha de fer arribar a l’AGAUR com a màxim el dia 8 de març de 2013.10.2 La selecció de les persones candidates la realitza una comissió de selec-ció basant-se en les propostes prioritzades per les universitats i té en compte les 
bases generals de l’AGAUR, les bases de la convocatòria pilot i la disponibilitat pressupostària.

10.3 La Comissió de Selecció es designada i nomenada pel president o presidenta 
de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU) i el director o directora ge-neral d’Universitats. La Comissió està presidida per aquesta persona, o la persona en la qual delegui, i la formen un màxim de quatre vocals. El director executiu o 
directora executiva de l’AGAUR, o la persona en qui delegui, actua com a secretari o secretària de la Comissió de Selecció, amb veu però sense vot.

L’AGAUR vetlla per la paritat de gènere a la Comissió de Selecció.
10.4 poden assessorar aquesta Comissió organismes externs i experts i hi pot 

assistir personal tècnic de l’AGAUR.10.5 La Comissió de Selecció té la facultat de resoldre qualsevol incidència 
que es produeixi durant el transcurs d’aquesta convocatòria pilot fins a la resolució 
de concessió.

10.6 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva per cada beca, de-gudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat atorgades.
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—11 Unitat competent per a la gestió
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

—12 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, la CEAU o el seu president 

o presidenta, segons l’acord del Consell de Direcció, de data 5 de desembre de 2002 
(Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

—13 Procediment de concessió de les beques
La concessió de les beques es tramita en règim de concurrència competitiva, 

de conformitat amb els criteris de valoració que determina aquesta convocatòria 
pilot.

—14 Termini de resolucióEl termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria pilot és de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria pilot al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la beca sol·licitada s’entén 
desestimada per silenci.

—15 Notificació de la resolució15.1 La resolució de concessió de les beques es notifica a través de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR. Per tal de fer-ne més difusió, i a l’efecte informatiu, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de 
l’AGAUR.

15.2 La resolució expressa de concessió o denegació de les beques exhaureix la 
via administrativa. Les persones interessades poden interposar en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, 
un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l’AGAUR, d’acord 
amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, o directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà 
de la notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—16 Acceptació16.1 L’acceptació de la beca s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona beneficiària i per la persona de la universitat que supervisarà la seva tasca, amb el vistiplau del vicerector o vicerectora competent 
en la matèria, en el qual les parts es comprometen a complir totes les condicions 
fixades a les bases reguladores d’aquesta convocatòria pilot i a les bases generals 
de l’AGAUR.

16.2 El document d’acceptació incorpora la informació referent a l’inici i la finalització del període becat, així com la dedicació prevista pels beneficiaris o beneficiàries de les beques a la realització de les activitats acadèmiques dirigides 
de suport al professorat a la seva universitat.

Juntament amb el document d’acceptació cal presentar la documentació se-
güent:- Un document de l’entitat bancària de la persona beneficiària en el qual consti el codi de compte de client o clienta i les persones titulars del compte, o bé una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o del compte corrent en què figurin aquestes dades. La persona beneficiària de la beca n’ha de ser titular o cotitular.- La documentació necessària per tal d’acreditar el compliment dels requisits 
establerts a l’annex 2 de la convocatòria pilot.

16.3 El document d’acceptació s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o 
d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, com a màxim el dia 22 de març 2013.

16.4 D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, en el moment de l’acceptació i per dur a terme el 
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pagament de la beca, l’AGAUR comprova d’ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l’AGAUR sol·licita a les persones beneficiàries que 
aportin les certificacions positives acreditatives d’estar-ne al corrent.16.5 El document normalitzat d’acceptació de la beca es pot obtenir a les de-
pendències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).16.6 La condició de beneficiari o beneficiària s’obté en el moment de l’acceptació de la beca. S’entén que renuncien tàcitament a la beca les persones beneficiàries 
que no hagin presentat el document d’acceptació i la documentació sol·licitada en 
el termini i les condicions descrits als apartats anteriors.

—17 Drets i obligacions de les parts
17.1 Les universitats es comprometen a:
a) Designar el professorat que ha de supervisar la tasca de la persona benefi-ciària.b) Fer el seguiment de la persona beneficiària i informar l’AGAUR, mitjançant la presentació d’un informe adreçat al director executiu o directora executiva de l’AGAUR, de qualsevol incompliment per part de la persona beneficiària de les 

tasques encomanades o de qualsevol de les obligacions establertes en aquestes bases. Aquest informe és vinculant i serveix de base per obrir un expedient per 
incompliment, que pot comportar la revocació total o parcial de la beca.c) Expedir als beneficiaris o beneficiàries de les beques de la mateixa institució una certificació de les activitats acadèmiques dirigides realitzades en finalitzar la 
durada de la beca.17.2 Les persones beneficiàries es comprometen a:

a) portar a terme, d’acord amb les directrius d’aquesta convocatòria pilot, les 
activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat assignades per la univer-
sitat.b) Comunicar les renúncies, mitjançant un escrit adreçat al director executiu o 
directora executiva de l’AGAUR, en el qual se n’expliquin els motius.

17.3 Les parts implicades es comprometen a facilitar tota la informació que 
se’ls demani i sotmetre’s a les actuacions d’inspecció, comprovació i control 
que sol·licitin l’AGAUR o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa 
vigent.

—18 Canvis i incidènciesQuan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament moti-vades, la Direcció Executiva de l’AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, 
a petició de les parts, alguna variació en el pla de treball o en el projecte proposat, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi subs-
tancial dels termes de la convocatòria pilot.

—19 Renúncies i substitucions
En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial per part de la persona beneficiària o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en 

les condicions i dins del termini previstos en aquesta convocatòria pilot, l’òrgan 
de resolució de la convocatòria pilot o el director executiu o directora executiva de 
l’AGAUR poden adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de reserva establerta per a aquella beca a la qual s’hagi produït la renúncia. Les renúncies i les 
substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d’acord amb 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—20 Pagament
L’AGAUR paga l’import de les beques de manera directa a cada persona benefi-ciària i aplica en cada cas la legislació fiscal vigent. Els pagaments es fan mensu-alment, un cop vençut el mes, i s’inicien quan la persona candidata hagi presentat 

el document d’acceptació amb la resta de documentació.
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L’AGAUR realitzarà el pagament corresponent als costos de la Seguretat So-
cial.

—21 Termini i forma de justificació de la beca21.1 Les persones beneficiàries de les beques, han d’aportar la documentació justificativa detallada en l’apartat 3 d’aquest punt, com a màxim, el 31 d’octubre 
de 2013.

21.2 La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR 
o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.21.3 La documentació que cal adjuntar és la següent:Acreditació de la incorporació a la universitat, segons el model normalitzat 
elaborat per l’AGAUR.

Memòria justificativa de l’activitat duta a terme signada per la persona que hagi obtingut la beca, d’acord amb el model normalitzat i amb el vistiplau del vicerector 
o vicerectora competent en la matèria i de la persona que hagi supervisat la tasca feta per la persona beneficiària.21.4 Els models normalitzats es poden obtenir a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).
—22 Comprovació i control22.1 L’AGAUR és l’encarregada de comprovar que es compleixen les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i per la resta de normativa que li és 
aplicable. L’AGAUR pot revisar les beques ja concedides i, en especial, pot mo-
dificar la resolució de concessió en cas que s’alterin les condicions o s’obtinguin 
altres ajuts en concurrència.22.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents requereixin, d’acord amb la normativa de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de subvencions.

—23 Revocació
23.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de la beca l’ha d’autoritzar prèviament l’òrgan corresponent.
23.2 L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en 

aquesta convocatòria pilot i en la resta de normativa aplicable dóna lloc a l’obertura 
d’un expedient per incompliment, la resolució del qual pot ocasionar la revocació 
total o parcial de la beca i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

—24 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria pilot es regeix per les bases generals 

de la resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases gene-
rals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, vigents de l’AGAUR, publicades al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4362 de 13/04/2005, i per la resta de 
normativa aplicable.

—25 Compatibilitats
Tenint en compte la naturalesa i la finalitat d’aquests ajuts, es declara expressament 

la seva compatibilitat amb els ajuts regulats per la Resolució ECO/1551/2012, de 26 
de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per a l’any 2013 (FI-DGR), així com amb altres ajuts anàlegs, sempre que no hagin estat expressament declarats incompatibles per la 
seva regulació.
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ANNEx 2

Distribució de les beques per modalitats i universitats

UNIVERSITAT DE BARCELONA: 358 beques

La Universitat de Barcelona estableix el següent criteri addicional per a la prio-rització de totes les sol·licituds:
· Nota mitjana de l’expedient acadèmic i adequació a l’àmbit científic i acadèmic en el que es desenvoluparà la col·laboració docent.
I. Modalitat A: 244 beques

La Universitat de Barcelona estableix els següents requisits específics per a totes 
les beques de la modalitat A:· Ser alumne de màster universitari de la Universitat de Barcelona (inclosos els 
interuniversitaris amb participació de la UB)

· No mantenir cap vincle laboral ni gaudir d’una beca predoctoral amb adscripció 
a la Universitat de Barcelona.

RB=referència de la beca

RB
UBA1 · Facultat de Belles Arts: 8 beques 
UBA2 · Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Departament de Bibli-

oteconomia i Documentació: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Coneixements en 

Catalogació i Història del llibre 
UBA3 · Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Departament de Biblio-

teconomia i Documentació: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Coneixements en 

Tecnologies de la informació i la comunicació 
UBA4 · Facultat de Biblioteconomia i Documentació / Departament de Biblio-

teconomia i Documentació: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Coneixements en Gestió 

d’unitats d’informació 
UBA5 · Facultat de Biologia / Departament de Biologia Animal: 3 beques 
UBA6 · Facultat de Biologia / Departament de Biologia Cel·lular: 1 beca 
UBA7 · Facultat de Biologia / Departament de Biologia Vegetal: 3 beques 
UBA8 · Facultat de Biologia / Departament d’Estadística: 2 beques 
UBA9 · Facultat de Biologia / Departament de Genètica: 1 beca 
UBA10 · Facultat d’Economia i Empresa / Departament d’Història i Institucions 

Econòmiques: 1 beca 
UBA11 · Facultat d’Economia i Empresa / Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions: 3 beques 
UBA12 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de Teoria Sociològica, 

Filos. Dret i Met. CS: 4 beques 
UBA13 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de Teoria Econòmica: 

4 beques 
UBA14 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament d’Economia pública, 

política i Espanyola: 2 beques 
UBA15 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de política Econòmica 

i Estruct. Econ. Mundial: 2 beques 
UBA16 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de Matemàtica Econò-

mica, Financera i Actuarial: 4 beques 
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RB
UBA17 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de Comptabilitat: 3 

beques 
UBA18 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament d’Economia i Organit-zació d’empreses: 7 beques 
UBA19 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament d’Econometria, Esta-

dística i Economia Esp.: 4 beques 
UBA20 · Facultat de Dret: 10 beques 
UBA21 · Facultat de Farmàcia / Departament de Farmàcia i Tecnologia Farma-

cèutica: 2 beques 
UBA22 · Facultat de Farmàcia / Departament de Farmacologia i Química Tera-

pèutica: 3 beques 
UBA23 · Facultat de Farmàcia / Departament de Fisicoquímica: 1 beca 
UBA24 · Facultat de Farmàcia / Departament de Fisiologia: 1 beca 
UBA25 · Facultat de Farmàcia / Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries: 2 beques 
UBA26 · Facultat de Farmàcia / Departament de Bioquímica i Biologia Molecular: 

1 beca 
UBA27 · Facultat de Farmàcia / Departament de Nutrició i Bromatologia: 1 

beca 
UBA28 · Facultat de Farmàcia / Departament de Productes Naturals, Biol. Veg. 

i Edafologia: 1 beca 
UBA29 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Anglesa i Alemanya: 

6 beques 
UBA30 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Catalana: 4 beques 
UBA31 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Grega: 1 beca 
UBA32 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Hispànica: 6 beques 
UBA33 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Llatina: 1 beca 
UBA34 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Romànica: 5 beques 
UBA35 · Facultat de Filologia / Departament de Filologia Semítica: 2 beques 
UBA36 · Facultat de Filologia / Departament de Lingüística General: 2 beques 
UBA37 · Facultat de Filologia / Grau de Comunicació i Indústries Culturals i màsters Facultat de Filologia: 5 beques 
UBA38 · Facultat de Filosofia / Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica: 1 

beca 
UBA39 · Facultat de Filosofia / Departament d’Història Filos., Estètica i Filos. 

Cultura: 2 beques 
UBA40 · Facultat de Filosofia / Departament de Lògica, Història i Filosofia de 

la Ciència: 1 beca 
UBA41 · Facultat de Física / Departament d’Electrònica: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant del màster 

d’Enginyeria Biomèdica de la UB 
UBA42 · Facultat de Física / Departament d’Electrònica: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant del màster 

de Nanociència i Nanotecnologia de la UB 
UBA43 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de 

l’Expressió Musical i Corporal: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Títol superior de música 

(o equivalent) o títol de mestre en educació musical 
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RB
UBA44 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de 

l’Expressió Musical i Corporal: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Llicenciat en Educació 

Física (o equivalent) o títol de mestre en educació física 
UBA45 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura: 2 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Formació o experiència professional en l’àmbit de la Didàctica de la Llengua i la Literatura 
UBA46 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura: 1 beca
 1. La UB estableix els següents requisits específics:
 a) Formació o experiència professional en l’àmbit de la Didàctica de 

la Llengua i la Literatura
 b) Coneixement d’anglès (nivell mínim B2) 
UBA47 · Facultat de Geologia / Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i 

Dip. Min.: 1 beca
 1. La UB estableix els següents requisits específics:
 a) Llicenciat/ada en Geologia
 b) Alumne/a Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics, espe-

cialitat de Recursos Minerals
 c) Haver cursat assignatures optatives del Departament de Cristal-

lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals a la Llicenciatura de Geolo-
gia

 d) Coneixements i domini de tècniques instrumentals de caracterització 
mineralògica 

UBA48 · Facultat de Geologia / Departament d’Estratigrafia, paleontologia i 
Geoc. Marines: 1 beca

 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant del Màster 
de Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí 

UBA49 · Facultat de Geologia / Departament d’Estratigrafia, paleontologia i 
Geoc. Marines: 1 beca

 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant del Màster 
de Geologia i Geofísica de Reservoris 

UBA50 · Facultat de Geologia / Departament d’Estratigrafia, paleontologia i 
Geoc. Marines: 1 beca

 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant del Màster 
de paleontologia 

UBA51 · Facultat de Geologia / Departament d’Estratigrafia, paleontologia i 
Geoc. Marines: 1 beca

 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant del Màster de Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí o del Màster 
de Geologia i Geofísica de Reservoris 

UBA52 · Facultat de Geologia / Departament de Geodinàmica I Geofísica: 1 
beca

 1. La UB estableix el següent requisit específic: Coneixement de Mi-
crostation i Arc Gis 

UBA53 · Facultat de Geologia / Departament de Geoquímica, petrologia i pros-
pecció Geol.: 1 beca 

UBA54 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Antropologia Cult. i 
H. d’Amèrica i Àfrica: 3 beques 
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RB
UBA55 · Facultat de Geografia i Història / Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Reg.: 2 beques 
UBA56 · Facultat de Geografia i Història / Departament de Geografia Humana: 

2 beques 
UBA57 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història Contempo-rània: 2 beques 
UBA58 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història de l’Art: 5 

beques 
UBA59 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica: 1 beca 
UBA60 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història Moderna: 1 

beca 
UBA61 · Facultat de Geografia i Història / Departament de prehistòria, Història 

Antiga i Arqueologia: 3 beques 
UBA62 · Escola d’Infermeria / Grau d’Infermeria: 8 beques 
UBA63 · Escola d’Infermeria / Grau de podologia: 4 beques 
UBA64 · Facultat de Matemàtiques / Departament d’Àlgebra i Geometria: 1 

beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser alumnes del màster de Matemàtica Avançada 
UBA65 · Facultat de Matemàtiques / Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi: 3 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser alumnes del màs-ter de Matemàtica Avançada o del màster en Intel·ligència Artificial 

(interuniversitari) 
UBA66 · Facultat de Medicina / Departament d’Anatomia patològica, Farmaco-

logia i Microbiologia: 2 beques 
UBA67 · Facultat de Medicina / Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia 

i Neurociències: 2 beques 
UBA68 · Facultat de Medicina / Departament de Ciències Clíniques: 6 beques 
UBA69 · Facultat de Medicina / Departament de Ciències Fisiològiques I: 2 

beques 
UBA70 · Facultat de Medicina / Departament de Ciències Fisiològiques II: 2 

beques 
UBA71 · Facultat de Medicina / Departament de Cirurgia i Especialitats Qui-

rúrgiques: 2 beques 
UBA72 · Facultat de Medicina / Departament de Medicina: 5 beques 
UBA73 · Facultat de Medicina / Departament d’Obstetrícia i Ginec., pediatr., 

Radiol. i Anat.: 4 beques 
UBA74 · Facultat de Medicina / Departament de patologia i Terapèutica Expe-

rimental: 2 beques 
UBA75 · Facultat de Medicina / Departament de psiquiatria i psicobiologia 

Clínica: 1 beca 
UBA76 · Facultat de Medicina / Departament de Salut pública: 2 beques 
UBA77 · Facultat d’Odontologia / Departament d’Odontostomatologia: 4 be-

ques 
UBA78 · Facultat de Pedagogia / Departament de Didàctica i Organització 

Educativa: 5 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiants de màster 

de la Facultat de pedagogia 
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RB
UBA79 · Facultat de pedagogia / Departament de Mètodes d’Investigació i 

Diagnòstic en Educació: 4 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Cursar de màster de la 

Facultat de pedagogia o de la Facultat de psicologia 
UBA80 · Facultat de pedagogia / Departament de Teoria i Història de l’Educació: 

4 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiant de Màster 

de la Facultat de pedagogia de la UB 
UBA81 · Facultat de pedagogia / Departament de Treball Social i Serveis Socials: 

3 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: ser estudiants de màster de la Facultat de Pedagogia, preferentment del Màster d’Intervencions 

Socials i Educatives amb perfil per donar suport docent a treball social 
UBA82 · Facultat de psicologia / Departament de Metodologia de les Ciències 

del Comportament: 2 beques 
UBA83 · Facultat de psicologia / Departament de personalitat, Avaluació i Trac-

tament psicològic: 3 beques 
UBA84 · Facultat de Psicologia / Departament de Psicologia Bàsica: 2 beques 
UBA85 · Facultat de psicologia / Departament de psicologia Evolutiva i de 

l’Educació: 4 beques 
UBA86 · Facultat de psicologia / Departament de psicologia Social: 3 beques 
UBA87 · Facultat de Química / Departament de Química Inorgànica: 6 beques 
UBA88 · Facultat de Química / Departament de Química Analítica: 6 beques 
UBA89 · Facultat de Química / Departament de Química Física: 2 beques 
UBA90 · Facultat de Química / Departament de Ciència dels Materials i Engi-

nyeria Metal·lúrgica: 3 beques 
UBA91 · Facultat de Química / Departament d’Enginyeria Química: 1 beca 

II. Modalitat B: 114 beques 

La Universitat de Barcelona estableix els següents requisits específics per a totes 
les beques de la modalitat B:

· Ser becari predoctoral adscrit a la Universitat de Barcelona, amb data de fi-nalització posterior als propers 6 mesos, i desenvolupar activitat de col·laboració 
docent durant el curs 2012-2013. 

RB=referència de la beca

RB
UBB1 · Facultat de Belles Arts: 3 beques 
UBB2 · Facultat de Biologia / Departament de Biologia Cel•lular: 1 beca 
UBB3 · Facultat de Biologia / Departament de Bioquímica i Biologia Molecular: 

4 beques 
UBB4 · Facultat de Biologia / Departament d’Ecologia: 3 beques 
UBB5 · Facultat de Biologia / Departament de Fisiologia i Immunologia: 1 

beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: suport a la docència de l’àrea de Fisiologia 
UBB6 · Facultat de Biologia / Departament de Fisiologia i Immunologia: 1 

beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: suport a la docència de l’àrea d’Immunologia 
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RB
UBB7 · Facultat de Biologia / Departament de Genètica: 3 beques 
UBB8 · Facultat de Biologia / Departament de Microbiologia: 3 beques 
UBB9 · Facultat d’Economia i Empresa / Departament d’Història i Institucions 

Econòmiques: 1 beca 
UBB10 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de Teoria Econòmica: 

1 beca 
UBB11 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament d’Economia pública, 

política i Espanyola: 2 beques 
UBB12 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de política Econòmica 

i Estruct. Econ. Mundial: 1 beca 
UBB13 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament de Matemàtica Econò-

mica, Financera i Actuarial: 1 beca 
UBB14 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament d’Economia I Organit-zació d’empreses: 1 beca 
UBB15 · Facultat d’ Economia i Empresa / Departament d’Econometria, Esta-

dística i Economia Esp.: 1 beca 
UBB16 · Facultat de Dret: 11 beques 
UBB17 · Facultat de Farmàcia / Departament de Bioquímica i Biologia Molecular: 

1 beca 
UBB18 · Facultat de Farmàcia / Departament de Farmàcia i Tecnologia Farma-

cèutica: 2 beques 
UBB19 · Facultat de Farmàcia / Departament de Farmacologia i Química Tera-

pèutica: 1 beca 
UBB20 · Facultat de Farmàcia / Departament de Fisicoquímica: 1 beca 
UBB21 · Facultat de Farmàcia / Departament de Fisiologia: 1 beca 
UBB22 · Facultat de Farmàcia / Departament de Productes Naturals, Biol. Veg. 

i Edafologia: 1 beca 
UBB23 · Facultat de Farmàcia / Departament de Nutrició i Bromatologia 1 

beca 
UBB24 · Facultat de Farmàcia / Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries: 1 beca 
UBB25 · Facultat de Física / Departament d’Astronomia i Meteorologia: 2 be-

ques
 1. La UB estableix els següents requisits específics:
 a) Haver cursat el Màster d’Astrofísica, física de partícules i cosmologia o bé el Màster de Meteorologia
 b) Estar matriculat del programa de doctorat de Física de la UB 
UBB26 · Facultat de Física / Facultat de Física / Departament d’Electrònica: 1 

beca
 1. La UB estableix els següents requisits específics:
 a) Graduat en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació o titulació 

afí
 b) Estar matriculat en un dels programes de doctorat de la Facultat de 

Física de la UB 
UBB27 · Facultat de Física / Departament d’Estructura i Constituents de Matèria: 

4 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: estar matriculat del 

programa de doctorat de Física de la UB 
UBB28 · Facultat de Física / Departament de Física Aplicada i Òptica: 2 be-

ques
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 1. La UB estableix els següents requisits específics:
 a) Estar matriculat en un dels programes de doctorat de la Facultat de 

Física de la UB
 b) Suport a la docència als laboratoris d’ Electromagnetisme, Òptica 

e Instrumentació 
UBB29 · Facultat de Física / Departament de Física Fonamental: 4 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: estar matriculat en un 

dels programes de doctorat de la Facultat de Física de la UB 
UBB30 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de les C. Experim. i la Matemàtica: 3 beques 
UBB31 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica: 2 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: formació universitària en l’àmbit de coneixement associat a la Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica 
UBB32 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica: 1 beca
 1. La UB estableix el següent requisit específic: formació universitària en l’àmbit de coneixement associat a la Comunicació audiovisual 
UBB33 · Facultat de Formació del Professorat / Departament de Didàctica de 

les Ciències Socials: 5 beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: formar part d’un grup 

de recerca SGR 
UBB34 · Facultat de Geologia / Departament de Cristal•lografia, Mineralogia i 

Dip. Min.: 1 beca
 1. La UB estableix els següents requisits específics:
 a) Coneixements de Mineralogia per Enginyers Geòlegs
 b) Coneixements de geoquímica isotòpica 
UBB35 · Facultat de Geologia / Departament de Geodinàmica I Geofísica: 2 

beques
 1. La UB estableix el següent requisit específic: Coneixement de Mi-

crostation i Arc Gis 
UBB36 · Facultat de Geologia / Departament de Geoquímica, petrologia i pros-

pecció Geològica: 2 beques 
UBB37 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Antropologia Cult. i 

H. d’Amèrica i Àfrica: 1 beca 
UBB38 · Facultat de Geografia i Història / Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Reg.: 1 beca 
UBB39 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història Contempo-rània: 2 beques 
UBB40 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història de l’Art: 3 

beques 
UBB41 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica: 1 beca 
UBB42 · Facultat de Geografia i Història / Departament d’Història Moderna: 1 

beca 
UBB43 · Facultat de Geografia i Història / Departament de prehistòria, Història 

Antiga i Arqueologia: 1 beca 
UBB44 · Facultat de Matemàtiques / Departament d’Àlgebra i Geometria: 1 

beca 

Disposicions



CVE-DOGC-A-13037108-2013

7923Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6314 – 13.2.2013

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007

RB
UBB45 · Facultat de Matemàtiques / Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi: 3 beques 
UBB46 · Facultat de Matemàtiques / Departament de Probabilitat, Lògica i 

Estadística: 1 beca 
UBB47 · Facultat de Medicina / Departament de patologia i Terapèutica Expe-

rimental: 1 beca 
UBB48 · Facultat de Medicina / Departament de psiquiatria i psicobiologia 

Clínica: 2 beque 
UBB49 · Facultat de psicologia / Departament de Metodologia de les Ciències 

del Comportament: 2 beques 
UBB50 · Facultat de psicologia / Departament de personalitat, Avaluació i Trac-

tament psicol.: 1 beca 
UBB51 · Facultat de Psicologia / Departament de Psicologia Bàsica: 1 beca 
UBB52 · Facultat de psicologia / Departament de psicologia Evolutiva i de 

l’Educació: 3 beques 
UBB53 · Facultat de psicologia / Departament de psicologia Social: 1 beca 
UBB54 · Facultat de Química / Departament de Química Física: 2 beques 
UBB55 · Facultat de Química / Departament de Química Orgànica: 6 beques 
UBB56 · Facultat de Química / Departament d’Enginyeria Química: 4 beques

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: 36 beques 

I. Totes les beques són de la modalitat B

RB=referència de la beca

RB
UABB1 · Departament d’Antropologia Social: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’An-

tropologia Social i cultural 
UABB2 · Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Depar-

tament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’Aqüi-

cultura 
UABB3 · Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Biologia cel·lular 
UABB4 · Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. 

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Biologia i biotecnologia vegetal 
UABB5 · Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Bioquímica, biologia molecular i biomedicina 
UABB6 · Departament d’Enginyeria Química. Departament de Bioquímica i 

de Biologia Molecular. Departament de Genètica i Microbiologia: 1 
beca

 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 
Biotecnologia 

UABB7 · Departament de Filologia Catalana. Departament de Filologia Espa-
nyola. Departament de Filosofia: 1 beca
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 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Ciència cognitiva i llenguatge 
UABB8 · Departament de Química. Departament de Física. Departament de 

Geologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Ciència de materials 
UAB9 · Departament de Ciència Animal i dels Aliments: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’An-

tropologia Social i cultural 
UABB10 · Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Ciència i tecnologia ambientals 
UABB11 · Departament de Ciència política i de Dret públic: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Ciència política 
UABB12 · Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius: 1 

beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Computació d’altes prestacions 
UABB13 · Departament de Comunicació Audiovisual i publicitat: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Continguts de comunicació a l’era digital 
UABB14 · Departament de Geografia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Demografia 
UABB15 · Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia: 1 

beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’Eco-

logia terrestre 
UABB16 · Departament d’Economia Aplicada: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’Eco-

nomia aplicada 
UABB17 · Departament d’Enginyeria Electrònica: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’En-

ginyeria Electrònica 
UABB18 · Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Farmacologia 
UABB19 · Departament de Filologia Anglesa i de Germanística: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Filologia anglesa 
UABB20 · Departament de Filologia Espanyola: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Filologia espanyola 
UABB21 · Departament de Física: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Física 
UABB22 · Departament de Genètica i Microbiologia: 1 beca
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 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Genètica 
UABB23 · Departament de Geografia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Geografia 
UABB24 · Departament de Geologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Geologia 
UABB25 · Departament d’Història Moderna i Contemporània: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’His-

tòria comparada, política i social 
UABB26 · Departament de Filosofia. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia 

i Immunologia. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. Departament de Física. Departament de Matemàtiques. 
Departament de Medicina. Departament de Medicina i Cirurgia Animal. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació: 1 beca

 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’His-
tòria de la ciència 

UABB27 · Departament Enginyeria de la Informació i les Comunicacions. Depar-
tament d’Arquitectura de computadors i sistemes Operatius. Departa-
ment de Ciències de la Computació. Departament de Microelectrònica 
i Sistemes Electrònics: 1 beca

 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat d’In-formàtica 
UABB28 · Departament de Matemàtiques: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de Matemàtiques 
UABB29 · Departament de Medicina i Cirurgia Animals. Departament de Sanitat 

i d’Anatomia Animals: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Medicina i sanitat animals 
UABB30 · Departament de Genètica i Microbiologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Microbiologia 
UABB31 · Institut de Neurociències: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Neurociències 
UABB32 · Departament de Ciència Animal i dels Aliments: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

producció animal 
UABB33 · Departament de Química: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Química 
UABB34 · Departament de Dret públic i de Ciències Historicojurídiques: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Relacions internacionals i integració europea 
UABB35 · Departament de Sociologia: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Sociologia 
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UABB36 · Departament de Traducció i Interpretació: 1 beca
 1. Requisit específic d’estar matriculat al programa de doctorat de 

Traducció i estudis interculturals

UNIVERSITAT pOLITÈCNICA DE CATALUNYA: 243 beques 

I. Totes les beques són de la modalitat B

RB=referència de la beca

RB
UpCB 1. La UpC ofereix 243 beques per als seus centres
 2. La UpC no estableix requisits específics per a les seves beques
 3. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · Estar en fase de contracte que no finalitzi en els propers 6 mesos
 · Un cop concedides totes les beques segons el punt anterior, les restants 

es distribuiran pel currículum vitae del sol·licitant.

UNIVERSITAT pOMpEU FABRA: 25 beques 

I. Totes les beques són de la modalitat A.

RB=referència de la beca

RB
UpFA1 · Departament de Ciències Experimentals i de la Salut: 6 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA2 · Departament de Comunicació: 2 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA3 · Departament de Ciències polítiques i Socials: 5 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA4 · Departament de Dret: 2 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
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 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA5 · Departament d’Economia i Empresa: 1 beca
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA6 · Departament d’Humanitats, l’Institut Universitari de Cultura, i l’Institut 

Universitari d’Història Jaume Vicens Vives: 4 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA7 · Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions: 

3 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster. 
UpFA8 · Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge: 2 beques
 1. La Universitat pompeu Fabra estableix el requisit específic d’estar matriculat en un màster universitari gestionat pel departament (o institut) que té assignades les beques.
 2. La Universitat estableix el següent criteri addicional per a la priorit-zació de les seves sol·licituds:
 · Expedient acadèmic i rendiment en els estudis de màster.
UNIVERSITAT DE LLEIDA: 55 beques 

I. Modalitat A: 28 beques

RB=referència de la beca

RB
UdLA1 · Facultat de Ciències de l’Educació: 8 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLA2 · Facultat de Dret i Economia: 6 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLA3 · Escola politècnica Superior: 3 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
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UdLA4 · Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària: 3 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLA5 · Facultat de Medicina: 3 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLA6 · Facultat de Lletres: 3 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLA7 · Facultat d’Infermeria: 2 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 

II. Modalitat B: 27 beques 

RB=referència de la beca

RB
UdLB1 · Facultat de Ciències de l’Educació: 7 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLB2 · Facultat de Dret i Economia: 5 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLB3 · Escola politècnica Superior: 4 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLB4 · Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària: 4 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLB5 · Facultat de Medicina: 4 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques. 
UdLB6 · Facultat de Lletres: 3 beques
 1. La UdL no estableix requisits específics ni criteris de priorització 

per a les seves beques.

UNIVERSITAT DE GIRONA: 67 beques 

I. Totes les beques són de la modalitat A.

RB=referència de la beca

RB
UdGA1 · Escola politècnica Superior: 17 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
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UdGA2 · Facultat de Ciències: 8 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
UdGA3 · Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 6 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
UdGA4 · Facultat de Dret: 6 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
UdGA5 · Facultat d’Educació i psicologia: 12 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
UdGA6 · Facultat d’Infermeria: 3 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
UdGA7 · Facultat de Lletres: 6 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
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UdGA8 · Facultat de Medicina: 3 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG 
UdGA9 · Facultat de Turisme: 6 beques
 1. La Universitat de Girona estableix el següent requisit específic per 

a les seves beques:
 · Estar matriculat en un dels següents tipus de màsters de la Universitat 

de Girona:
 · Màsters universitaris de la UdG
 · Màsters interuniversitaris coordinats per la UdG
 · Màster de l’Advocacia de la UdG
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI: 24 beques 

I. Totes les beques són de la modalitat A.

RB=referència de la beca

RB
URVA1 · Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA2 · Departament de Bioquímica i Biotecnologia: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA3 · Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA4 · Departament de Dret privat, processal i Financer: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA5 · Departament de Dret públic: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
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URVA6 · Departament d’Economia: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA7 · Departament de Gestió d’Empreses: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA8 · Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica: 1 

beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA9 · Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA10 · Departament d’Enginyeria Química: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA11 · Departament d’Enginyeria Mecànica: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA12 · Departament de Filologia Catalana: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA13 · Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA14 · Departament de Filologies Romàniques: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
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URVA15 · Departament d’Història i Història de l’Art: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA16 · Departament d’Infermeria: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA17 · Departament de Medicina i Cirurgia: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA18 · Departament de pedagogia: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA19 · Departament de psicologia: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA20 · Departament de Química Física i Inorgànica: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA21 · Departament de Química Analítica i Química Orgànica: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA22 · Departament de Geografia: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA23 · Departament d’Estudis de Comunicació: 1 beca
 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents 
URVA24 · Unitat predepartamental d’Arquitectura: 1 beca
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 1. La Universitat Rovira i Virgili estableix els següents requisits espe-

cífics per a les seves beques:
 · Estar matriculat en un màster universitari de la URV
 · No gaudir d’una beca o d’un ajut amb finalitats equivalents

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA: 14 beques 

I. Totes les beques són de la modalitat A.

RB=referència de la beca

RB
UOCA1 · Arts i humanitats (inclou Escola de Llengües): 2 beques
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC 
UOCA2 · Ciències de la informació i de la comunicació: 2 beques
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC 
UOCA3 · Dret i ciència política: 2 beques
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC 
UOCA4 · Economia i empresa (inclou Business School): 3 beques
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC 
UOCA5 · Informàtica, multimèdia i telecomunicació: 2 beques
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
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 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC 
UOCA6 · psicologia i ciències de l’educació (inclou e-Learn Center): 2 beques
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC 
UOCA7 · Ciències de la salut: 1 beca
 1. La UOC estableix el requisit específic d’estar matriculat a un màster 

universitari de la UOC.
 2. La Universitat estableix els següents criteris addicionals per a la priorització de les seves sol·licituds:
 · La formació universitària en l’àmbit del coneixement associat a la beca 

a la que s’opta
 · Haver cursat estudis a la UOC

(13.037.108)

Disposicions


		2013-02-12T14:42:13+0100
	DOGC
	Edició signatura Diari Oficial
	Signatura




