
  

 
 
 

 
 

ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MÀSTER 
PER A ESTUDIANTS RESIDENTS A ESPANYA 

 
 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
Per una banda, la Universitat Rovira i Virgili convoca ajuts adreçats a estudiants de nou accés 
nacionals i estrangers residents a Espanya que vulguin dur a terme un màster universitari 
durant el curs acadèmic 2011-2012. Per l’altra banda, diferents Òrgans Responsables de 
Màster Universitari proposen ajuts amb la mateixa finalitat. 
És per aquest motiu que es decideix unificar en una mateixa convocatòria els diferents ajuts 
de màster per a estudiants nacionals i estrangers residents a Espanya, centralitzant la seva 
gestió a l’Escola de Postgrau i Doctorat. 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA 
 
Podran participar en la convocatòria per finançar ajuts de màster per a estudiants residents a 
Espanya tots els Òrgans Responsables de Màster que ho sol·licitin i tinguin pressupost 
disponible per aquest concepte.  
 

2.1. DESCRIPCIÓ DE L’AJUT  
 
 

2.1. Característiques de l’ajut 
 
D’acord amb la convocatòria, aquests ajuts consisteixen en l’import íntegre de la matrícula de 
primer curs (60 crèdits ECTS entre crèdits matriculats i crèdits reconeguts, taxes i 
assegurança). 
 
 

2.2 NOMBRE D’AJUTS 
 

L’Òrgan Responsable del Màster pot proposar tants ajuts de màster com pugui finançar. La 
totalitat dels ajuts finançats pels Òrgans Responsables de Màster es sumarà als ajuts de 
màster que de manera genèrica convoca la URV. 
 
Queden exclosos els Màsters Interuniversitaris que no matriculen a la URV. 
 
 

2.3 CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE SOL·LICITUDS  
 
Segons la convocatòria dels ajuts de màster per a estudiants residents  a Espanya, aprovada 
per Comissió de Postgrau i Doctorat de 26 d’abril de 2011. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

   
3. SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA  

 
Els Òrgans Responsables de Màster interessats en aquesta convocatòria presentaran les seves 
sol·licituds abans del 17/06/2011 a l’Escola de Postgrau i Doctorat, segons el model de 
sol·licitud annexat. 
 
Les sol·licituds hauran de ser presentades pels coordinadors de Màster amb el vist i plau dels 
responsables de les orgàniques on s’imputaran els ajuts proposats. 
 

En la sol·licitud s’especificarà la dotació pressupostària per al finançament dels ajuts. Els 
recursos econòmics únicament podran provenir, a efectes de finançament exigit, de les 
fonts que es detallen a continuació: 

 Programa d’Investigador Actiu 
 Overheads dels departaments 
 Pressupost corrent del màster 
 Contracte programa 
 Altres recursos de finançament sempre i quan les fonts de finançament ho 

permetin, amb el vist i plau del Servei de Recursos Econòmics 
 
 

 
4. OBLIGACIONS DE LES UNITATS BENEFICIÀRIES 

 
Les unitats beneficiàries estaran obligades a realitzar un transvasament per l’import total de 
cadascuna de les orgàniques destinades al pagament d’aquests ajuts a l’orgànica de l’Escola 
de Postgrau i Doctorat 6510007 1039 4.  

 
 
 

5. PAGAMENT DELS AJUTS 
 

L’Escola de Postgrau i Doctorat serà responsable de realitzar el pagament de la matrícula i de 
les taxes dels beneficiaris dels ajuts directament al Servei de Gestió Acadèmica. 
 
 


