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Les beques de col·laboració del Ministeri d'Educació Cultura i Esport estan adreçades als estudiants que estan acabant els estudis de grau, 
de primer i segon cicle, de segon cicle i de primer curs de màster. Queden exclosos els estudiants de primer cicle i de segon curs de màster. 
En CAP CAS, el gaudiment de la beca col·laboració tindrà efectes jurídic-laborals entre el beneficiari i l'Estat o la Universitat.   

Requisits acadèmics 

Els estudiants que vulguin sol·licitar una beca col·laboració hauran de reunir, en el moment de finalització del termini per a la presentació 
de sol·licituds els següents requisits: 
 Estudiants de grau i de segon cicle: No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol de graduat, llicenciat, arquitecte, 

enginyer o de màster universitari. 
 Estudiants de màster: No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol màster universitari o de doctorat. 
 Estar matriculat a la UPC en estudis de grau, 1r i 2n cicle, 2n cicle o 1r curs de màster durant el curs 2013/2014. 

1. Estudis de grau:  
 Haver superat 180 crèdits del pla d'estudis 

 Haver obtingut una nota de 7 si es tracta d'estudis tècnics, de 8 si són de les branques científica, experimental o de ciències 
de la salut i de 8.5 si són de les branques jurídica o social. 

 Estar matriculat dels últims crèdits. 

 No matricular-se únicament del projecte final de grau (PFG) llevat que sigui una assignatura més del pla d'estudis. 

2. Estudis de cicle:  
 Haver superat en la seva totalitat els estudis de primer cicle i un 45% de la càrrega lectiva dels crèdits de segon cicle. 

 Haver obtingut una nota de 7 si es tracta d'estudis tècnics, de 8 si són de les branques científica, experimental o de ciències 
de la salut i de 8.5 si són de les branques jurídica o social. 

 Si se hagués accedit al 2n cicle des d'uns estudis de 1n cicle, també s'haurà de tenir en compte aquest expedient per al càlcul 
de la nota. 

 Estar matriculat dels últims crèdits de la carrera. 

 No matricular-se únicament del projecte final de carrera (PFC) llevat que sigui una assignatura més del pla d'estudis.  

3. Estudis de màster:  
 Estar matriculat de 60 crèdits del primer curs de màster. 

 Haver obtingut una nota d'accés al màster de 7 si es tracta d'estudis tècnics, de 8 si són de les branques científica, 
experimental o de ciències de la salut i de 8.5 si són de les branques jurídica o social. 

Import i termini de presentació 

 L'import de la beca és de 2.000€ abonats en un sol pagament. 

 No s'inclou el pagament dels crèdits matriculats. 

 Aquestes beques són compatibles amb les del règim general i les de mobilitat del MEC. 

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2013. 

Procés de sol·licitud 

1. El sol·licitant ha d'obtenir a l'e-secretaria l'historial per a beques col·laboració per a comprovar que reuneix els requisits acadèmics 
2. Per formalitzar-la sol·licitud ha d'omplir l'imprès corresponent de l'AGAUR. 
3. A continuació, ha de presentar la sol·licitud, juntament amb el projecte de col·laboració, l'informe del departament i la valoració al 

Servei de Gestió Acadèmica: Pl. Eusebi Güell 6, planta baixa. 08034 Barcelona. beques.collaboracio@upc.edu 

Informació per als departaments 

 La Junta de Departament o, en el seu defecte, el Consell de Departament haurà de valorar els projectes de col·laboració presentats i 
emetre un informe avaluant-los amb una puntuació d'entre 0 i 4 punts. 

 Posteriorment haurà de facilitar a l'estudiant aquesta valoració per tal que l'adjunti a la seva sol·licitud. 

 
Distribució 
El Consell Social de la UPC és l'encarregat de repartir el total de beques assignades pel MECD a la UPC entre els diferents departaments 
universitaris. La distribució es fa en funció dels punts per activitats de recerca i els punts per activitats de transferència de tecnologia de 
cada departament. Aquesta distribució, aprovada pel ple del Consell Social, és pública i es pot consultar en el document enllaçat a 
continuació. 
 
Accedir a la distribució PROVISIONAL del Consell Social. Pendent aprovació en el Ple del dia 30 de juliol 

Més informació 

 Consulteu el circuit de procediment. 

 Publicació en el BOE de la convocatòria 2013. 


