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Annex 3. Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües 
de la UAB. Juliol de 2023. 

 

Base I: Descripció de la beca 
 Per tal de facilitar la formació en llengües estrangeres de l’alumnat de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el Servei de Llengües de la UAB convoca 40 beques per a participar 
en els cursos intensius presencials i semipresencials d’anglès, francès, alemany i italià que 
el Servei de Llengües de la UAB impartirà durant el mes de juliol de 2023. 

Base II: Borsa de la beca 
 La borsa de la beca consistirà en la reducció del 50 % de l’import de la matrícula dels cursos 

intensius del Servei de Llengües de la UAB, i es farà efectiva d’acord amb el procediment 
següent: 

1. En el moment de la matrícula l’alumnat abonarà l'import total del curs al Servei de 
Llengües de la UAB. 

2. L’import de la beca es reembossarà durant el mes d’octubre.  

3. Per a fer el reintegrament de l’import el Servei de Llengües de la UAB certificarà les 
següents dades:  

a) Dades d’inscripció i l’import de la matrícula al Servei de Llengües de la UAB del 
curs pel qual s’ha obtingut la beca. 

b) L'assistència de la persona becada al 75% del total d’hores del curs. 

Base III: Requisits de les persones candidates 
 En el cas de l’alumnat de grau o de màster, haver estat matriculat/da en estudis oficials a 

qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2022-2023 d’un mínim de 30 crèdits. Aquest 
nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d’alumnes que finalitzin els seus estudis i 
matriculin tots els crèdits que els manquin per finalitzar-los.  

 En el cas de l’alumnat de doctorat, haver estat matriculat/da en un programa de doctorat de 
la UAB en el curs 2022-2023. 

 En qualsevol cas per gaudir de la beca caldrà assistir, com a mínim, al 75% d’hores del curs. 

Base IV: Procediment de sol·licitud 

 Les persones que vulguin demanar la beca hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria del 
Servei de Llengües de la UAB, o bé editar-la des de la pàgina web: http://www.uab.cat -Beques 
d’estudi-, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del seu centre o al Registre General (Edifici del 
Rectorat), o per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-
licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat del 2 al 15 de maig  de 
2023. 

 Les comunicacions amb les persones interessades es faran únicament mitjançant correu 
electrònic. 
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Base V: Documentació necessària 
 S'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l’entitat, 

l’oficina, el dígit de control i el número on la persona sol·licitant vol que se li ingressi l’import 
de la beca i on ha de figurar la persona sol·licitant com a titular o beneficiària. 

Base VI: Procediment d’adjudicació de les beques 
 Es reserven 38 beques a l’alumnat de grau i màster i 2 beques a l’alumnat de doctorat.  

 Alumnat de grau i màster: 

1- Per establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els 
requisits, s’ordenaran els/les sol·licitants per la nota mitjana de l’expedient acadèmic 
calculada d’acord amb allò establert a l’Annex I: Baremació Acadèmica. 

2- Les persones candidates que hagin iniciat els seus estudis a la UAB en el curs 2022-2023 
i no hagin estat qualificats en el moment de resoldre la convocatòria se’ls tindrà en compte 
la nota d’accés a l’estudi. 

 Alumnat de doctorat: 

1- Tindrà preferència l’alumnat que hagi cursat el primer seguiment durant el curs 2022-
2023. 

2-  Per establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els 
requisits, s’ordenaran els/les sol·licitants per la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels 
estudis que els han donat accés al doctorat, calculada d’acord amb allò establert a l’Annex I: 
Baremació Acadèmica. 

 Si una vegada finalitzat el procediment d’adjudicació quedés alguna beca vacant en un dels 
col·lectius, s’adjudicarà a la primera persona de la llista d’espera de l’altre col·lectiu. 

Base VII: Resolució 
 La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 12 de juny de 2023 a la pàgina web: 

http://www.uab.cat -Beques d’estudi-, i als plafons del Servei de Llengües de la UAB.  

 Aquesta resolució serà de caràcter provisional fins que no es comprovi el compliment del 
requisit d’assistència establert a la base III. 

Base VIII: Renúncies i revocacions 
 Les persones beneficiàries que no es matriculin de cap curs del Servei de Llengües de la UAB 

per raons no imputables al mateix Servei hauran de renunciar expressament a la beca 
mitjançant un escrit presentat a la secretaria del Servei de Llengües de la UAB. 

 Les persones beneficiàries que no comuniquin les seves renúncies d’acord amb la 
convocatòria no podran tornar a gaudir de la beca durant el següent curs acadèmic. 

 L'adjudicació d'aquest ajut podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que en la 
sol·licitud hi ha hagut ocultació o falsejament de dades. 
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Base IX: Incompatibilitats 
 Aquesta beca és compatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa 

finalitat, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 4 de maig  de 2022. 
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Annex I: Baremació Acadèmica 

 La nota mitjana de l’expedient dels sol·licitants s’obtindrà de la baremació de l’expedient 
acadèmic actualitzat de l’estudiant.  

 La puntuació que resulti d’aplicar la taula d’equivalències anterior a cadascuna de les 
assignatures es ponderarà d’acord amb la fórmula següent: 

𝑽 =
∑(𝑷 × 𝑵𝑪𝒎)

𝑵𝑪𝒕
 

1. V = Valor resultant de l’expedient 
2. P = Puntuació de cada matèria * 
3. NCm = Nombre de crèdits que integren la matèria. 
4. NCt = Nombre de crèdits cursats en total. 

* La puntuació de cada matèria dependrà de com estigui qualificada: 

a. En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors quantitatius, el valor de P serà igual a la nota 
quantitativa que consti a l’expedient. 

b. En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors qualitatius, el valor de P s’obtindrà d’acord amb el 
barem establert per la convocatòria de Beques de Règim General vigent. 

c· En cas d’expedients provinents de sistemes educatius estrangers, el valor de P s’obtindrà d’acord amb el 
barem establert per la taula d’equivalències de qualificació. 

d. En cas d’expedients provinents de sistemes educatius estrangers dels quals no es disposi de taula 
d’equivalències de qualificació, el valor de P serà 5,5 en tots els casos. 

 

 El barem que s’aplicarà per a les assignatures qualificades amb valors qualitatius serà el 
següent: 

Matrícula d’honor 10 punts 
Excel·lent 9 punts 
Notable 7,5 punts 
Aprovat 5,5 punts 
Suspès 2,5 punts 
No presentat 2,5 punts 
Assignatura convalidada 5,5 punts 
Assignatura anul·lada 2,5 punts 

 

 

 


