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Ampliació de la convocatòria convocatòria d’ajuts per a estades i 
treballs de camp. Curs 2017-2018.Programa d’ajuts a l’estudi de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.    

 

    

D’acord amb el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general 
aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant el Text refós), 
aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011. 

D’acord amb la Convocatòria d’ajuts per a estades i treballs de camp per al curs 2017-2018 
aprovada el 6 de juliol de 2017. 

    

SSSS’’’’amamamamplia el termini de plia el termini de plia el termini de plia el termini de presentacipresentacipresentacipresentació de sol·licituds ó de sol·licituds ó de sol·licituds ó de sol·licituds fins el difins el difins el difins el dia 11 da 11 da 11 da 11 d’’’’octubre de 2017octubre de 2017octubre de 2017octubre de 2017    

EEEEs fa constar, que en s fa constar, que en s fa constar, que en s fa constar, que en un cop finalitzat aquest un cop finalitzat aquest un cop finalitzat aquest un cop finalitzat aquest períodeperíodeperíodeperíode    extraordinariextraordinariextraordinariextraordinari, , , , si ssi ssi ssi s’’’’esgotesgotesgotesgotés la dotaciés la dotaciés la dotaciés la dotació ó ó ó 
econeconeconeconòmica dels òmica dels òmica dels òmica dels ajuts i no es poguessin atendre la totalitat de les sol·licituds, tindrien prioritat ajuts i no es poguessin atendre la totalitat de les sol·licituds, tindrien prioritat ajuts i no es poguessin atendre la totalitat de les sol·licituds, tindrien prioritat ajuts i no es poguessin atendre la totalitat de les sol·licituds, tindrien prioritat les les les les 
solsolsolsol····licitades dintlicitades dintlicitades dintlicitades dintre delre delre delre del    primer primer primer primer termini establerttermini establerttermini establerttermini establert    a la convocata la convocata la convocata la convocatòriaòriaòriaòria, que finalitza el d, que finalitza el d, que finalitza el d, que finalitza el dia ia ia ia 29292929    de de de de 
setembre de 2017.setembre de 2017.setembre de 2017.setembre de 2017.    

 

RequisitsRequisitsRequisitsRequisits    

- Els requisits generals s’estableixen al programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Convocatòria d’ajuts per a estades i treballs de camp, apartat 4. 

- Els requisits de les sortides i treballs de camp s’estableixen al programa d'ajuts a l'estudi de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria d’ajuts per a estades i treballs de 
camp, apartat 5. 

 

Documentació necessàriaDocumentació necessàriaDocumentació necessàriaDocumentació necessària    

Caldrà presentar el full de sol·licitud, que es trobarà al web http://www.uab.cat -Beques d’estudi, 
degudament emplenat i juntament amb la documentació següent: 

a. Una fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant, segons escaigui. 

b. Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en el qual vol que s’ingressi l’import de 
l’ajut on consti complet el número IBAN. El sol·licitant ha de figurar com a titular o com a 
beneficiari.  
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Procediment de sol·licitudProcediment de sol·licitudProcediment de sol·licitudProcediment de sol·licitud    

La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant, al 
registre del Punt d’informació de la UAB, al Registre General de la UAB (edifici Rectorat) o per 
correu certificat a: 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Àrea d’Afers Acadèmics 
Edifici del Rectorat 
Campus Universitari 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

 

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1    d’octubred’octubred’octubred’octubre    i finalitzarà i finalitzarà i finalitzarà i finalitzarà elelelel    11111111    dddd’’’’octubreoctubreoctubreoctubre    de de de de 
2012012012017777....    

El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació de la totalitat de les condicions establertes a la 
present convocatòria, a les Bases i al Reglament. 

Les persones que hagin de presentar documentació una vegada finalitzat el període de presentació 
de sol·licituds, ho podran fer fins el dia 21 d’octubre de 2017. 

Procediment d’adjudicacióProcediment d’adjudicacióProcediment d’adjudicacióProcediment d’adjudicació    

Els ajuts s’adjudicaran als candidats d’acord amb el procediment establert al  apartat 8 de la 
convocatòria. 

ResoluciResoluciResoluciResolucióóóó    

La resolució de l’ampliació es publicarà el dia 30303030    dddd’’’’octubre de 2017octubre de 2017octubre de 2017octubre de 2017 a la pàgina web de la UAB 
http://www.uab.cat/ (a la secció Beques d’estudi). 

El pagament dels ajuts concedits en primera instància es farà efectiu abans del 31 de desembre 
de 2017. 

Les comunicacions amb els adjudicataris dels ajuts es farà únicament mitjançant l’adreça de 
correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud. 
 

 

Sara Moreno Colom  

 

 

Virectora d’Alumnat i ocupabilitat 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de setembre de 2017 

 

 


