PREGUNTES FREQÜENTS

En què consisteix la beca de col·laboració en departaments 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.
Quins requisits he de complir per sol·licitar la beca de col·laboració en
departaments?
 No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir el títol de llicenciat, enginyer,
arquitecte, graduat o màster oficial.
 Tenir superat 180 crèdits en els graus i si ets estudiant de primer i segon cicle has
de tenir superats 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)
 Nota mitja de crèdits superats:
o

7,25 punts, els estudiants d’ensenyaments tècnics (Enginyeria Química,
de Materials, Geològica, Biomèdica, Informàtica i Electrònica de
Telecomunicacions).

o

7,70 punts els estudiants de Ciències, Ciències Experimentals i
Ciències Socials i Jurídiques.

o

7,80 punts, els estudiants de Ciències de la Salut.

o

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.
Vull sol·licitar una beca de col·laboració en departaments de la UB i també he
sol·licitat la beca general del MECD, ambdues beques són compatibles?
 Sí, ambdues beques són compatibles.
Si l’any passat ja vaig gaudir d’aquesta beca, puc tornar a sol·licitar-la?
 No, aquesta beca només es pot gaudir un únic curs acadèmic i per una sola
vegada.
He vist en la Web que estic proposat per a la concessió de la beca. Em puc ja
incorporar al Departament?
 No. Has d’esperar a la concessió definitiva de la beca. Tant l’AGAUR com Beques
de la UB t’ho comunicaran i també al director del departament on col·laboraràs.
Un cop concedida la beca, quan de temps he de col·laborar amb el departament?
 La col·laboració és de tres hores diàries durant vuit mesos a comptar des de la
data d’incorporació al departament de destí.
Quina és la dotació de la beca?
 La dotació és d’un únic pagament de 2000 €

Si vull realitzar la col·laboració en un GIDC (Grup d’Innovació Docent
Consolidat), on ho indico?
 A la fitxa resum del projecte, a l’apartat 3 has d’indicar aquest GIDC i el
departament al que està adscrit. Abans de confirmar el formulari de demanar la
beca en el web del MECD, has de pujar aquesta fitxa complimentada.
 Recorda al director del GIDC que ens faci arribar una còpia de la fitxa del projecte
a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant.
Com s’avalua la meva sol·licitud per optar a la beca?


Si reuneixes els requisits generals, el departament et valora el projecte amb
una puntuació màxima de 4 punts. A aquesta valoració se li sumarà la
qualificació obtinguda del teu expedient acadèmic.

Si estic matriculat en un ensenyament interuniversitari, per a quina universitat
he de sol·licitar la beca?


Pots demanar la Beca a la UB encara que estiguis matriculat en l'altra
Universitat, si el departament en el que vols col·laborar pertany a la UB.

He d’aportar alguna documentació més a la Unitat de Beques i Ajuts a
l’Estudiant?
 Només en el cas que hagis cursat el grau en una universitat diferent a la UB
hauràs de fer-nos arribar el teu certificat acadèmic oficial del grau que hagis
cursat.
 Si has cursat el grau en una universitat estrangera hauràs d’aportar la "Declaració
d'equivalència de la nota mitja d'expedients acadèmics universitaris realitzats en
centres estrangers" del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, acompanyada del
Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia compulsada, i en el seu cas la
traducció corresponent.
Si renuncio a la beca i ja he iniciat la col·laboració, he de retornar l’import de la
mateixa?
 Sí, sigui quina sigui la data de renuncia, ho has de comunicar a la Unitat de
Beques i Ajuts a l’Estudiant i t’indicarem com retornar l’import íntegre de la
dotació.

