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Convocatòria Beques Màster URV i 
Beques AUIP Màster URV 2017-18 
BEQUES MÀSTER URV 
 

 Consideracions a tenir en compte: 

o No es poden acollir a la convocatòria els màsters que no preinscriuen, ni 
matriculen els estudiants a la URV 

o La beca no cobreix les assegurances, la taxa de gestió d’expedient i la taxa 
de suport a l’aprenentatge = 145.92 € 

 Cost de la beca 
 La beca té un cost general de:3984.75 € 

 En l’Excel adjunt es detalla cost de la beca per màster  
o Per convocar la beca la unitat ha d’aportar la RC que cobreix el cost de la 

beca 
 

PERFILS 
ESTUDIANTS 

60 
ECTS 

Taxa 
exp 

Borsa 
viatge 

TOTAL 
60cr. 

TOTAL 
90cr. 

TOTAL 
120cr. 

Estudiant nacional 2.766,60   2.766,60 4.149,90 5.533,20 

Estudiant 
internacional 

2.766,60 218,15 1.000,00 3.984,75 5.977,13 6.751,35 

 
 Renovacions per al 2018-19 

o Els màsters de 90 i 120 crèdits han d’assumir el compromís de renovació de 
la beca a càrrec de fons propi: 

 Crèdits de 1a matrícula 
 Màxim 30 crèdits per als de 90 crèdits 

 Màxim 60 crèdits per als de 120 crèdits 
o Des de l’OOU en el curs 2018-19 se us reclamarà la RC que cobrirà el cost de 

la beca corresponent 

BEQUES AUIP MÀSTER URV 
 Dotació 

o La mateixa que les Beques Màster URV 
 Característiques 

o 9 beques destinades a un màster i als millors estudiants de grau provinents 
d’universitats de l’AUIP 

 http://auip.org/es/instituciones-asociadas 

o La resta de condicions, característiques i calendari s’ajusten a les de les 
Beques Máster URV 

  

http://auip.org/es/instituciones-asociadas
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Calendari per les Beques Màster URV i Beques AUIP Màster URV 
 

Convocatòria Beques Màster URV i Beques AUIP Màster URV 

Accions beques Calendari 

. OOU:  
crida als departaments perquè indiquin el número de beques a 
convocar i aportin RC pel total de la beca 
preparació convocatòria 

 Març 

. Unitat convocant, departaments,... 
Indicar i retornar Excel a OOU, el número de beques + RC que 
cobreix cost beca 

Fins el 31 de març 

. OOU:  
obre convocatòria Beques Màster  URV i Beques AUIP 

6/7 d'abril 

. OOU:  
tancament presentació sol·licituds dels candidats 

20 de juny 

. OOU:  

tramesa de fitxer a dpts i coordinadors per meritació i selecció 
23 de juny 

. Comissió de selecció de Beques Màster URV i Beques AUIP Màster 

URV: 
exclusió, meritació i selecció per part de les comissions de selecció 

Fins el 30 de juny 

. Comissió de selecció de Beques AUIP Màster URV : 
Proposta d’adjudicació de les beques 

7 de juliol 

. OOU:  
Beques Màster URV : publicació llista provisional d'exclusions i 
admissions 
Beques AUIP Màster URV : publicació llista provisional d'exclusions i 

admissions 

3/4 de juliol 
 
10 de juliol 

. OOU:  
Beques Màster URV: publicació llista definitiva i resolució 
 

Beques AUIP Màster URV: publicació llista definitiva i resolució 

 
13/14 de juliol 
 

21 de juliol 

. Candidats adjudicataris:  
han d'haver formalitzat obligatòriament la matrícula abans del 22 
de setembre, en cas contrari perden la beca i es readjudica per 
llistes d'espera 

Abans del  
22 de setembre 

. OOU:  
reassignació de vacants i renúncies 

Del 20 de juny fins el 
mes de setembre inclòs 

 
 


