
AJUTS DE COL∙LABORACIÓ AMB LA UAB 2011‐2012 

Si vols presentar  la sol∙licitud d’ajuts de col∙laboració amb la UAB per al curs 2011‐2012, tingues en 

compte les següents recomanacions: 

‐ Omple totes  les dades que es demanen a  l’imprès de sol∙licitud, que trobaràs al web http://www.uab.cat  ‐
Beques d’estudi i recorda signar la sol∙licitud. 

‐ Pots  optar  com  a  mínim  a  una  destinació  i  com  a  màxim  a    tres  destinacions.  A  cada  casella  de  les 

destinacions sol∙licitades has d’indicar un sol codi de destinació (que trobaràs a l’Annex I)  

‐ Si  vols  renovar  l’ajut,  ha  de  ser  per  a  la mateixa  destinació  on  has  col∙laborat  el  curs  anterior  i  has  de 

sol∙licitar la destinació on vols renovar com a primera opció. 

‐ No oblidis adjuntar a l’imprès de sol∙licitud la documentació necessària per tramitar el teu expedient de beca 

relacionada a continuació: 

a) El  currículum que demostri  la  teva adequació als  requisits de  l’ajut que  sol∙licites,  si escau  (mira 

Annex III). 

b) Una fotocòpia del teu DNI, NIE o Passaport, segons escaigui. 

c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el 

qual vols que s’ingressi el import de l’ajut, on has de figurar com a titular o com a beneficiari. 

d)  Els  alumnes  de  màster  universitari  (oficial)  que  no  tinguin  expedient  obert  a  la  UAB,  hauran 

d’aportar el  seu expedient acadèmic de  la universitat d’origen. En el cas dels alumnes que hagin 

cursat  estudis  en  universitats  estrangeres,  caldrà  que  aportin  la  taula  d’equivalències  de 

qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts. 

e)  Els  alumnes  que  posseeixen  algun  tipus  de  minusvalidesa  han  de  presentar  el  certificat 

corresponent al grau de minusvalidesa existent. 

‐ Si vols un resguard de justificació de presentació de sol∙licitud has de portar una còpia de la sol∙licitud 

 

Pel que fa als requisits acadèmics tingues en compte que:  

‐ Aquests es revisaran o valoraran en funció dels estudis per als que es presenta la sol∙licitud. 

‐ Els  ajuts  d’Assistent  de  titulació  tenen  requisits  acadèmics  específics  .  Consulta  la  fitxa  d’aquests  ajuts  a  

l’Annex II. 

‐ Si  ets  estudiant  de  segon  cicle  i  has  realitzat  el    primer  cicle  en  una  altra  universitat  has  d’adjuntar 

l’expedient acadèmic de la universitat d’origen que dóna accés al segon cicle. 

‐ Si ets estudiant de màster o has de matricular‐te d’un màster per aquest curs 2011‐2012, has de presentar el 

resguard  de  preinscripció  del   màster.  Si  has  realitzat  la  titulació  que  dóna  accés  al màster  en  una  altra 

universitat has d’adjuntar l’expedient de la universitat d’origen on consti els crèdits matriculats i superats. Si 

és una titulació estrangera també has d’aportar la taula d’equivalències amb les notes d’Espanya. 

‐ Els requisits acadèmics de crèdits matriculats per al curs acadèmic 2011‐2012 es revisaran a partir del dia 7 

d’octubre de 2011 

‐ Els estudiants de doctorat estan expressament exclosos de la convocatòria. 

Condicions per gaudir de  l’ajut de col∙laboració segons  indica el Reglament de Becaris d’ajuts de 

col∙laboració i a les bases reguladores 

‐ Les persones  renovadores en una mateixa plaça, poden gaudir de  l’ajut dos anys  segons el  reglament de 

becaris) 

‐ Les persones adjudicatàries dels ajuts poden gaudir de quatre anys de beca com a màxim 

‐ Els alumnes de vint‐i‐vuit anys o més han d’ acreditar en el moment de la incorporació la contractació d’una 

pòlissa d’assegurances que tingui com a mínim les mateixes cobertures que l’assegurança escolar 



 

Sol·licitud de beca/ajut de la UAB 
 

 
Ajut que sol·liciteu 

CONVOCATÒRIA GENERAL D’AJUTS DE COL·LABORACIÓ AMB LA UAB, CURS 2011-2012 

 
Dades personals 

Nom Primer cognom Segon cognom 

NIF/NIE (aporteu fotocòpia) Adreça electrònica 

Carrer/avinguda/plaça i número                                 Codi postal 
 

Població 
 

Mòbil Telèfon 
 

Estudis Centre 

Grau 
 

Diplomatura 
 

Llicenciatura 
 

Màster 
 

 
Dades bancàries 

       Codi Entitat                      Codi Oficina                 Dígit control                           Número de compte 

__ __ __ __  __ __ __ __  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Assenyaleu a quina plaça voleu optar. Si opteu a més d’una plaça indiqueu-ne l’ordre de preferència 
 

Destinacions sol·licitades 

Ordre Codi Renova1                                                           Destinació 

1   

2   

3   

 
1. Només es pot renovar per una vegada i a la mateixa assignació obtinguda el curs anterior i s’ha de sol·licitar com a primera 
opció. 
2. La persona interessada es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades a què tingui accés, a no difondre-les ni a 
cedir-les a terceres persones, i compliran la resta d’obligacions que li correspon de conformitat amb allò previst a la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
3. La persona interessada accepta que les comunicacions resultants d’aquest procés es facin mitjançant l’adreça electrònica que 
indica al document de sol·licitud. 
4. Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar els processos d’Ajuts de 
col·laboració. Les dades corresponents a la vostra adreça de correu electrònic podran ser cedides als òrgans  i als col·lectius que, 
en l'àmbit exclusiu de la UAB,  desenvolupen iniciatives relacionades amb la vostra activitat a la UAB en relació amb l'ajut de 
col·laboració que sol·liciteu. En el cas que no autoritzeu aquesta cessió, marqueu la casella corresponent.   
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol 
moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la  UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició 
de les vostres dades. 
 

Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),   ____ de/d’      _____________ de _______ 
 
                             (Firma del/de la sol·licitant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comissió d’Afers d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
D’acord amb el  DOGC  Núm. 3115 de 6.4.2000,  Resolució  de 17 de març de 2000, per la qual es fa públic l’Acord de la Junta 
de Govern sobre l’adequació de procediments administratius en matèria acadèmica a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/2000, de 13 de 
gener, us comuniquem que el termini per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de quatre mesos a comptar des 
de la data de presentació de l’escrit esmentat; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la 
resolució, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat acceptada. 
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