BEQUES DE COL·LABORACIÓ 2019-2020
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ
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Les beques de col·laboració, d’un curs acadèmic de durada, estan adreçades a
estudiants universitaris que estiguin finalitzant els estudis de segon cicle - últim curs de
grau- o també 1r curs de màster oficial, i tenen com a objectiu realitzar tasques de
recerca als departaments de la URL.
Les beques de col·laboració són convocades pel Ministeri d'Educació i Formació
Professional amb col·laboració amb les universitats catalanes. Enguany s’han assignat
a la URL dues beques, obertes a tots els departaments de la Universitat. L'import de la
beca serà de 2.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds al Rectorat de la URL
finalitza el 18 de setembre de 2019.
Les beques de col·laboració només són compatibles amb les beques de caràcter
general per al curs 2019-20, convocades pel Ministeri d’Educació per a estudiants
universitaris.
A continuació es recullen els requisits i la documentació que cal aportar al Registre del
Rectorat de la URL (Carrer Claravall 1-3 de Barcelona). Per a més informació
(convocatòria i aplicació web de sol·licitud) es pot consultar el web del MEFP.
Requisits:
A. Per estudiants de Grau:
1-

No estar en possessió o disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Grau,
Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Màster oficial.

2-

Estar matriculat (curs 2019-2020) en una titulació oficial, del total de les
assignatures o crèdits que quedin per finalitzar els estudis.

3-

En el cas dels estudiants de Grau, trobar-se cursant els últims crèdits per a
completar els requisits per l’obtenció del títol i haver superat el 75% de la càrrega
lectiva.

4-

Tenir com a nota mitjana dels crèdits superats, als qual es refereix el punt anterior,
les especificades a continuació, per a cadascuna de les branques de coneixement,
tal i com es descriu a l’article 6 de la convocatòria.

5-

Presentar un projecte de col·laboració degudament avalat i puntuat pel departament
en el que es desenvoluparà el projecte.

B. Per estudiants de primer curs de Màster oficial:
1-

No estar en possessió o disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Màster oficial
o de Doctor.

2-

Estar matriculat (curs 2019-2020) en una titulació oficial, del total de les
assignatures o crèdits de primer any de màster.

3-

Haver obtingut als estudis d’accés al màster, la nota mitjana especificada a l’article
6 de la convocatòria.

4-

Presentar un projecte de col·laboració degudament avalat i puntuat pel departament
en el que es desenvoluparà el projecte.

1

Documentació a entregar al Registre del Rectorat en paper i original:
1- El resguard de la sol·licitud, prèviament omplerta telemàticament. S’ha d’utilitzar
el formulari disponible al web del Ministeri.
2- Fotocòpia DNI/NIE. Els ciutadans/es dels països de la UE hauran d’acreditar la
condició de residents permanents a l’estat espanyol.
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3- Certificat acadèmic oficial del centre en un sol document, on consti:
3.1 La denominació i el número de les assignatures que integren el pla
d’estudis, indicant si són quadrimestrals, el cicle al qual pertanyen, la
qualificació obtinguda i el número de crèdits que les integren.
3.2 Les assignatures o crèdits als quals l’estudiant està matriculat per al curs
2019-2020, especificant que es troba matriculat de tots els crèdits que
li resten per obtenir la titulació de grau o del primer curs de màster.
3.3 Quan s’escaigui, ha de constar que s’ha superat el primer cicle de la
titulació.
3.4 La mitjana de l’expedient acadèmic (en escala de 0 a 10), ponderada en
funció del número de crèdits, segons s’especifica a la convocatòria.
La informació esmentada en el punt 3 que no figuri a l’expedient del
sol·licitant a data de finalització de presentació de sol·licituds no serà
tinguda en compte per a la seva valoració.
4- Projecte de col·laboració, signat pel departament, que ha de complir els següents
requisits (art. 8 convocatòria):
4.1 Indicar específicament que versa sobre alguna de les matèries troncals
o obligatòries de la titulació.
4.2 Descriure específicament les funcions acadèmiques, el règim de
dedicació i les tasques que haurà de desenvolupar el becari/ària.
4.3 Ser puntuat pel departament en l’escala de 0 a 4 (art. 12 convocatòria).

El termini per lliurar la documentació al registre del Rectorat de la URL és el 18 de
setembre de 2019.
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