La convocatòria de beques de col·laboració té com a objectiu fomentar la col·laboració
amb departaments universitaris en tasques de recerca dels estudiants dels darrers cursos
d’uns estudis de segon cicle o de primer i segon cicle.
La convocatòria assigna un nombre determinat de beques de col·laboració a cada
universitat amb indicació que siguin els consells socials els que distribueixin les beques
entre els departaments universitaris.

4.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA
• La beca té una durada d’un any acadèmic.
• És improrrogable i només podrà gaudir-se una vegada.
• Es compatible amb les beques de règim general i mobilitat del Mec.
• No es concedirà aquest ajut quan l’assignatura a cursar sigui únicament el
Projecte Final de Carrera.
• La dotació és de 2.341 € on ja s’inclou l’import dels preus per a la prestació de
serveis acadèmics.

4.2 REQUISITS
• No tenir ni estar en disposició legal d’obtenir el títol acadèmic de llicenciat,
enginyer o arquitecte.
• Estar matriculat durant l’any acadèmic 2005/2006 a l’últim curs d’un segon cicle o
de les darreres assignatures de la carrera.
• Haver superat un primer cicle i, com a mínim, el 45% dels crèdits del segon cicle.
• Tenir una nota mitjana de l’expedient de 5,75 en ensenyaments tècnics o de 6.75
en ensenyaments científics.
• Presentar un projecte de col·laboració avalat i puntuat pel departament on
desenvoluparà la seva tasca investigadora. Aquest projecte ha de recollir quines
funcions desenvoluparà, la càrrega de treball i l’horari. La puntuació màxima que pot
obtenir un projecte per part d’un departament és de 4 punts.

4.3 VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
• La puntuació de l’estudiant s’obtindrà de la suma de l’expedient acadèmic més la
puntuació atorgada pel departament al projecte de col·laboració.
• La nota mitjana s’ha de calcular amb la fórmula V=(P*Nca)/Nct
o V = nota mitjana
o P = qualificació de cada assignatura:
§ matrícula d’honor = 10
§ Excel·lent = 9
§ Notable = 7.5
§ Aprovat = 5.5
§ Suspès/no presentat = 2.5
o Nca = nombre de crèdits de l’assignatura
o Nct = nombre de crèdits cursats en total
• Els aptes i els reconeguts sense nota no es tindran en compte per al càlcul de la
nota mitjana
• Els convalidats sense qualificació es valoraran com a aprovats (5.5)
• Els adaptats es valoraran amb la qualificació obtinguda al centre d’origen.
• En el càlcul s’han de comptar tant les assignatures de primer com les de segon
cicle.

4.4 PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els impresos es poden obtenir a la pàgina web del Mec: HTTP://becas.mec.es i a la Unitat
d’Ajuts a l’Estudi. S’han de lliurar al Registre General abans del 30 de setembre de 2005
adjuntant la documentació següent:
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI
Fotocòpia de la llibreta bancària on s’ha d’efectuar l’ ingrés de l’ajut
Projecte de col·laboració avaluat pel departament
Historial de beques col·laboració.

