Beques i Ajuts a l’Estudiant

Beca de Col·laboració amb Departaments
1. En què consisteix la beca i qui la pot demanar?
L’objectiu de la beca és iniciar els estudiants de l’últim curs d’un grau o el primer d’un màster en les tasques d’investigació
directament vinculades a l’ensenyament que cursen.

2. Quina és la dotació i quin és el període de col·laboració?
La dotació és de 2.000 €. Les persones beneficiàries han de col·laborar durant 3 hores diàries i fins al 30 de juny, en les
condicions de treball previstes en el projecte de col·laboració presentat.

3. Quin és el termini de presentació de sol·licituds? I com es sol·licita?
El termini l’estableix la convocatòria i es sol·licita mitjançant el formulari de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport (MECD) http://www.mecd.gob.es

2. Si compleixo els requisits que he de fer per sol.licitar beca?

4. Quins requisits he de complir per sol·licitar la beca?
(a data de finalització de presentació de sol·licituds)
No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir el títol de llicenciat, enginyer,
arquitecte, graduat o màster oficial.
Tenir superat tots els crèdits que integren el primer cicle i al menys el 45% de
crèdits de segon cicle (per l’ensenyament de Medicina el 60% de crèdits de segon
cicle) i 180 crèdits en els graus.
Nota mitja de crèdits superats *:
 7,25 punts, els estudiants d’ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de
Materials,
Geològica,
Biomèdica,
Informàtica
i
Electrònica
de
Telecomunicacions).
 7,70 punts els estudiants de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències
Socials i Jurídiques.
 7,80 punts, els estudiants de Ciències de la Salut.
 8,00 punts, els estudiants d’Arts i Humanitats.
 Estar matriculat durant el curs de la convocatòria de tots els crèdits que
restin per acabar els estudis.
Els estudiants matriculats en un ensenyament interuniversitari podran demanar la
Beca a la UB encara que estiguin matriculats en l'altra Universitat, si el departament
al que opten és de la UB.
No es poden acollir a aquesta convocatòria els alumnes amb residència
familiar al País Basc. Hauran de sol·licitar la beca a la seva Comunitat
Autònoma.

* Tenint en compte la taula
d’equivalència de notes següent:
Matrícula d’Honor
Excel·lent
Notable
Aprovat o convalidat

10 punts
9 punts
7.5 punts
5.5 punts

** Projecte de col·laboració:
Ha de versar sobre alguna de les
matèries de l’ensenyament i cal
descriure
detalladament
les
funcions que es duran a terme, el
règim de treball i l’horari.

1. Omplir
l'imprès:
5.
Quina
documentació he d’aportar?

Pots comprar-lo als estancs o descarregar-lo clicant aquí. Tenint en compte que:

Expedient acadèmic en el cas que no s’hagi cursat el grau a la UB (a la Unitat de Beques).

- Has d'emplenar totes les dades de l'apartat E i a la pàgina 2 signar tots els membres computables més grans de 14 anys.
- Emplenar tots els apartats de la pàgina 6 referents al patrimoni.
- Emplenar l'apartat 1.a de la pàgina 7.
Recomanacions
molt importants
- Emplenar l'últim quadre de la pàgina 8 i signar el pare, mare o tutor legal
Empleneu
delcodificació:
Projecte de Col·laboració, segons model de la seu electrònica del Ministeri i presenteu-la al Departament en
2. Omplir la
el fitxa
full de
què
col·laborar
per serd'Estudiants
valorada pel
Consell del
Departament.
Te'lvulgueu
facilitaran
a la Secretaria
i Docència
o pots
descarregar-lo clicant aquí.
Un cop valorada l’heu d'adjuntar a la sol·licitud on-line i pujar-la abans que finalitzi el termini de presentació de la
sol·licitud.
Si heu demanat la beca per un GIDC recordeu al Director del GIDC que trameti a Beques una còpia del vostre projecte valorat.
És molt important que consulteu tota la informació sobre la convocatòria a http://www.ub.edu/beques/grausimasters/
També ens podeu trucar al nostre telèfon d’atenció a l’estudiant 93 403 72 49

4. Quina documentació he d'aportar?
és compatible únicament amb la beca general del MECD
Situació unitat familiar Aquesta
/ Accés a labeca
Universitat

