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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER CURSAR ESTUDIS DE MÀSTER 
A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

AJUTS D’ESTUDI PER A ESTUDIANTS RESIDENTS A ESPANYA 
CURS 2011-2012 

Comissió de Postgrau i Doctorat 26 d’abril de 2011 
 

 
1. Bases de la convocatòria 

 
 
La Universitat Rovira i Virgili convoca ajuts de matrícula, en règim de concurrència 
competitiva per a cursar estudis de màster universitari durant el curs acadèmic 2011-
12. Aquests ajuts estan adreçats a estudiants de nou accés nacionals i estrangers 
residents a Espanya. 
  
 
    1.1 Objecte 
 
 
La present convocatòria 2011/12 va destinada a captació de nous estudiants nacionals 
i estrangers residents a Espanya que reuneixin els requisits per accedir als estudis de 
màster universitari de la URV. En la present convocatòria 2011/12 tots els màsters 
universitaris comptaran almenys amb 2 estudiants beneficiaris, ja siguin del territori 
català o de la resta de l’Estat. Queden expressament exclosos d’aquesta convocatòria 
els màsters interuniversitaris dels quals la URV no faci la matrícula.  
 
El nombre d’ajuts que es convoqui podrà incrementar-se mitjançant altres recursos 
propis proposats pels òrgans responsables dels màsters sempre que ho facin 
mitjançant el procediment de sol·licitud establert a aquest efecte. 
  
A l’annex 1 es relacionen els màsters universitaris que es beneficien d’aquesta 
convocatòria. 
 
 

1.2. Característiques de l’ajut 
 

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). 
 
En el cas de màsters de 120 crèdits ECTS, si el primer curs es reconeixen 60 crèdits 
ECTS per la formació prèvia, l’ajut consistirà en l’import íntegre de la matrícula del 
segon curs (60 crèdits ECTS). Les taxes de reconeixement dels crèdits de primer curs 
aniran a càrrec de l’estudiant. 
 
Queden excloses de la convocatòria les persones sol·licitants que en el moment de 
presentar la sol·licitud tinguin contracte laboral de PAS o PDI a qualsevol de les 
Universitats públiques de l’Estat Espanyol. 
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L’Escola de Postgrau i Doctorat serà l’òrgan responsable d’efectuar la liquidació de la 
matrícula i taxes corresponents al Servei de Gestió Acadèmica i, si s’escau, de 
l’assegurança a l’entitat corresponent. 
 

1.3. Requisits 
 
 
a) de caràcter general 
 

1. No ser beneficiari d’altres ajuts o beques declarades incompatibles en 
l’apartat 1.8 de la present convocatòria. En cas que obtingui un altre ajut o 
beca de les mateixes característiques, haurà de renunciar explícitament a 
una d’elles. 

 
b) de caràcter específic 
 

1. Estar matriculat almenys de 60 ECTS d’un màster universitari. En aquesta 
xifra s’inclouen els crèdits reconeguts. 

 
2. La persona sol·licitant haurà d’haver superat positivament l’avaluació prèvia 

de la Comissió de selecció nomenada a tal efecte i, a més, que el coeficient 
de prelació obtingut, en aquest cas, el situï dins del nombre total d’ajuts de 
la convocatòria. 

 
3. Els estudiants amb nacionalitat estrangera hauran d’acreditar la condició de 

residents. 
 
 

1.4. Documentació a presentar pels candidats juntament amb la sol·licitud: 
 
 

a. Sol·licitud adreçada al Rector de la Universitat, degudament signada  
b. Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb nota mitjana. 
c. Curriculum vitae. 
d. En el cas de ser estranger, acreditació de la condició de ser resident a 

Espanya. 
e. L’Escola de Postgrau i Doctorat podrà demanar a l’estudiant qualsevol altra 

documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud durant el 
procediment obert. 

 
 
1.5. Presentació de sol·licituds  
 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 28 de juny de 2011 
inclòs. 

 
 



 

 - 3 - 

 
 
 
 
 
Lloc de presentació:   Registre General de la Universitat Rovira i Virgili 

Edifici del Rectorat, c/ Escorxador s/n- 43003 Tarragona. 
 
 
O en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. 
 
En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a 
l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el disposa l’article 31 del 
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la 
sol·licitud, escrit o comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans 
de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus 
corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui 
entrada al Registre General de la Universitat. 
 
Respecte la possibilitat de poder presentar les sol·licituds per correu electrònic, es 
podrà fer sempre que l’estudiant signi digitalment la sol·licitud. 

 
 

1.6 Procediment de selecció 
 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’atorgarà un termini de 
cinc dies per esmenar possibles mancances i, un cop finalitzat aquest termini, es 
publicarà la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la plana web:  
www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html 
 
Una comissió de selecció formada per 3 membres de l’àmbit corresponent a cada 
màster i presidida pel coordinador del màster avaluarà les sol·licituds d’ajuts 
presentades. Aquesta comissió elevarà a la Vicerectora de Postgrau i Formació 
Permanent la proposta d’atorgament dels ajuts, indicant l’ordre de prelació per tal 
de garantir-ne l’assoliment en cas de possibles renúncies, d’acord amb els criteris 
següents:  

 
1. Expedient acadèmic, fins a 5 punts. 
2. Currículum (formació prèvia, idiomes, estades en altres països, mobilitat, 

experiència professional) fins a 3 punts. 
3. Haver cursat estudis de grau en una altra universitat fins a 2 punts. 
 
La Comissió de cada màster beneficiari s’haurà de reunir entre el 12 i el 15 de juliol 
de 2011. 

 
La Vicerectora de Postgrau i Formació Permanent, a partir de les propostes 
presentades per les comissions de selecció dels diferents màsters, convocarà la 
Comissió de Captació Permanent integrada per 5 membres dels diferents àmbits 
científics la qual resoldrà la prelació d’ajuts final.  
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En el supòsit que no s’adjudiqui la totalitat dels ajuts concedits en la present 
convocatòria a cada màster, la Comissió de Captació Permanent podrà acordar la 
redistribució equitativa entre els altres màsters, a excepció dels ajuts que estiguin 
finançats per aportacions dels diferents òrgans responsables de màster universitari. 
En aquest cas, les vacants quedaran a decisió de l’òrgan responsable del màster. 
 
 

 
1.7 Resolució de la convocatòria 

 
 

Un cop finalitzat el procés, s’emetrà resolució signada per la Vicerectora de 
Postgrau i Formació Permanent en la que figurarà la relació d’ajuts concedits. 
 
Aquesta resolució es publicarà a l’enllaç de la pàgina web de la URV: 
www.urv.cat/masters_oficials/beques_edpd.html 
 
En la resolució també es farà pública la relació dels candidats que conformaran la 
llista d’espera, on únicament podran accedir als ajuts en el cas que una persona 
beneficiària renunciï o sigui exclosa per qualsevol altre motiu establert en aquesta 
convocatòria. 
 
Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar recurs 
d’alçada davant del Rector en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació, 
sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú. 
 
Els estudiants beneficiaris hauran de presentar abans del 10 de setembre de 2011 i 
un cop hagin fet efectiva la matrícula en el màster, una declaració jurada on consti 
que, en cas que es guanyi una altra beca/ajut de les mateixes característiques, ha 
de renunciar a una. 

 
 
    1.8 Incompatibilitats 
 
 

1. L’estudiant beneficiari d’un ajut descrit en aquesta convocatòria, no podrà 
gaudir de cap ajut/beca de les mateixes característiques ni amb la mateixa 
finalitat, excepte ajuts de mobilitat de l’AGAUR o Ministeri que s’entén com un 
complement d’estudis orientat exclusivament a la mobilitat de l’estudiant.  

 
2. En cas que l’estudiant hagi estat beneficiari de qualsevol altre ajut o beca amb 

la mateixa finalitat, haurà de presentar la corresponent renúncia per escrit. 
 

3. Queden excloses de l’actual convocatòria els estudiants de màsters 
interuniversitaris dels quals la URV no realitzi la matrícula. 
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Calendari de convocatòria d’ajuts per cursar estudis de màsters universitaris 

a la URV per a estudiants de nou accés residents a Espanya 
 

Comissió de Postgrau i Doctorat de 26 d’abril de 2011 
 
 
 
 

 
 Aprovació convocatòria d’ajuts 26 d’abril de 2011 

Difusió convocatòria a la 
pàgina web, informació als 

coordinadors 
28 d’abril de 2011 

Termini de presentació de 
sol·licituds 28 de juny de 2011 

Publicació del llistat de 
sol·licituds presentades  5 de juliol de 2011 

Reunió de les comissions de 
cada màster per presentar 
propostes de beneficiaris 

Del 12 al 15 de juliol de 
2011 

Comissió Permanent de 
Captació 21 de juliol de 2011 

Publicació de resolució d’ajuts 
d’estudiants beneficiaris 22 de juliol de 2011 

Presentació de documentació 
per part dels estudiants 

beneficiaris de l’ajut 

Abans del 10 de 
setembre de 2011 
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Annex 1. Màsters universitaris de la URV susceptibles d’ajuts 
 
Màster Universitari   ECTS 

Antropologia mèdica i salut internacional 120 

Arqueologia clàssica 120 

Arqueologia del quaternari i evolució humana (Erasmus Mundus) 120 

Avaluació i mesura de la conducta 60 

Ciències de la infermeria 120 

Comunicació política, institucional i corporativa en entorns de risc i crisi 60 

Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament 60 

Direcció estratègica de l'empresa 60 

Dret ambiental 120 

Dret de l'empresa i la contractació 120 

Enginyeria ambiental i producció sostenible  60 

Enginyeria electrònica  60 

Enologia 60 

Enginyeria química  90 

Ensenyament de llengües estrangeres (Espanyol llengua estrangera / Anglès llengua estrangera) 60 

Envelliment i salut 60 

Estudis avançats en administració i gestió Públiques  60 

Estudis culturals en llengua anglesa. Textos i contextos 60 

Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes 60 

Formació de professionals de la formació 120 

Investigació en enginyeria termodinàmica de fluids 60 

Migracions i mediació social 120 

Nanociència i nanotecnologia 60 

Noves fronteres en enginyeria química i de processos 60 

Nutrició i metabolisme 60 

Organització industrial 60 

Planificació territorial: Informació, eines i mètodes 60 

Prevenció de riscos laborals 60 

Química teòrica i computacional 60 

Relacions Euromediterrànies 120 

Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia 60 

Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents 120 

Síntesi i catàlisi 60 

Societats històriques i formes polítiques a Europa 60 

Tècniques cromatogràfiques aplicades 60 

Tècniques d'anàlisi i innovació turística 60 

Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement 120 

Tecnologies de climatització i eficiència energètica en edificis 60 

 
  màsters de nova implantació 

 


