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DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ, D’INTERPRETACIÓ I 

D’ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL 
 

Convocatòria de beca de matrícula per a 
cursar el Màster Universitari en Traducció 

Jurídica i Interpretació Judicial –  
Curs 2022/2023 

 

Base I: Descripció de la beca 
El Departament convoca, a càrrec del centre de cost/projecte Màster Universitari en 
Traducció Jurídica i Interpretació Judicial una beca de matrícula per a cursar el Màster 
Universitari en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial durant el curs acadèmic 
2022/2023. 

Base II: Borsa de la beca 
La borsa de la beca inclou la totalitat de l’import de la matrícula del curs acadèmic 
2022/2023 al Màster Universitari en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial. En cas 
d’estudis de durada superior a un any, s’haurà de tornar a sol·licitar la beca de matrícula 
per al curs acadèmic 2022/2023. 

Base III: Requisits dels candidats 
 Els sol·licitants hauran de complir els requisits següents: 

1. Haver estat admesos al Màster Universitari en Traducció Jurídica i 
Interpretació Judicial 

2. Estar en disposició de formalitzar la matrícula als estudis pels quals es 
sol·licita la beca. 

Base IV: Procediment de sol·licitud 
 Les persones interessades en sol·licitar la beca hauran de presentar la sol·licitud a la 

coordinadora del Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial i al Departament 
de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental a les següents adreces 
electròniques: 

o mariana.orozco@uab.cat  
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o d.traduccio@uab.cat 

Del 8 al 21 de Juny de 2022 

Base V: Documentació necessària 
 Els sol·licitants hauran d’acompanyar la sol·licitud de la beca de la documentació 

següent: 

1. Carta de motivació 

2. Expedient Acadèmic 

Base VI: Procediment d’adjudicació de les beques 
 Per a establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits, 

es tindran en compte els següents criteris de selecció: 

1. La nota mitjana de l’expedient acadèmic 

2. Qualsevol altre que s’estableixi en la convocatòria 

 En el cas que es consideri necessari els candidats o candidates poden ser cridats 
a una entrevista on, si es creu necessari, se’ls podrà demanar més precisió sobre 
els mèrits al·legats, tan oralment com per escrit. 

 El tribunal que adjudicarà les beques estarà format per la persona responsable del 
centre de cost/projecte i dos membres més de la Facultat / Departament de 
Traducció. 

 L’adjudicació d’aquestes beques podrà ser revocada en cas que es descobreixi que 
en la sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb 
altres beques procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos 
estudis. 

Base VII: Resolució 
 La resolució de la convocatòria es farà pública el dia  1 de juliol de 2022 a la pàgina 

web del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental 
mitjançant la llista de beques concedides i denegades i la llista d’espera, si escau. 

Base VIII: Renúncia a la beca 
 Qualsevol becari podrà renunciar a la beca tornant a la UAB l’import percebut 

durant el curs acadèmic en què es produeixi la renúncia. 
 Per a formalitzar la renúncia, caldrà adreçar-se a la Gestió Departament de 

Traducció, d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental. 

Base XI: Protecció de dades 
 Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la 

Universitat Autònoma de Barcelona amb les finalitats de gestionar el procés de 
tramitació i resolució de les beques convocades, així com dels pagaments 
corresponents. 

 D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació 
del tractament portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del 
tractament o a la/el Secretaria/i General de la UAB, a l’Edifici Rectorat situat a la 
Plaça Acadèmica , 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
 


