Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB
Curs 2022-2023
Base I: Descripció de la beca


La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova la
convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70
beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el
període acadèmic 2022-2023, de les quals se’n reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els
estudiants no matriculats a la UAB el curs 2021-2022 i que formalitzin la inscripció en
qualsevol dels cursos presencials i semipresencials d’anglès, alemany, francès i italià que
ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2022-2023.
 De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs
2021-2022, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la
beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 20212022.
 Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que
tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (grau d’Educació Primària
en anglès, grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, grau d’Economia en
anglès, grau d’Intel·ligència artificial i grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en
qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de
Llengües de la UAB durant el curs 2022-2023.
 Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de beca constitueixen
renda pel contribuent als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Els
serà aplicable la retenció corresponent d'IRPF.

Base II: Borsa de la beca


La borsa de la beca consistirà en la reducció del 100% o del 50% de l'import dels preus de
matrícula dels cursos del Servei de Llengües de la UAB programats dins el curs 2022-2023,
d’acord amb la distribució següent:
o Les 10 beques reservades per a estudiants que durant el curs 2021-2022 hagin
gaudit de beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència,
consistiran en la reducció del 100% del preu de la matrícula dels cursos d’idiomes en
què s’inscriguin duran el curs 2022-2023, excloses les taxes administratives
corresponents a la gestió de l’expedient.
o Les beques restants consistiran en la reducció del 50% del preu de la matrícula,
excloses les taxes administratives corresponents a la gestió de l’expedient.

Base III: Requisits de les persones candidates
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 Estar matriculat en estudis oficials de grau o màster a qualsevol centre propi de la UAB durant

el curs 2022-2023 d’un mínim de 30 crèdits, tant en el cas d’estudis de grau com de màster.
Aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d’alumnes que estiguin acabant els estudis
i matriculin tots els crèdits que els manquin.



Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB, en el curs 2022-2023.



Les persones sol·licitants que hagin gaudit d’una beca del Servei de Llengües de la UAB
durant el curs 2021-2022 han d’haver demostrat la superació o l’aprofitament del curs per
al qual van rebre la beca esmentada.



Per poder optar a les beques reservades per a beneficiaris de la beca General, Equitat o
Emergència, i per poder obtenir els punts afegits al barem establert a la base V, les persones
sol·licitants hauran d’acreditar que tenen alguna d’aquestes beques concedides abans de la
finalització del període de sol·licituds del termini 1.

Base IV: Procediment de sol·licitud


Les persones que vulguin sol·licitar la beca han de recollir l’imprès de sol·licitud a la secretaria
del Servei de Llengües de la UAB, o bé descarregar-lo des del web http://www.uab.cat, a
l’apartat Beques d’estudi, i presentar-lo omplert a la gestió acadèmica del seu centre, 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, en els terminis següents:
o Termini 1: Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2021-2022 que sol·liciten beca
del 100% o del 50% del preu de matrícula (70 beques, 62 per estudiants de grau i
màster, i 8 per estudiants de doctorat) del 23 de maig al 10 de juny de 2022.
o Termini 2: Estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o en francès (10
beques): del 12 al 30 de setembre de 2022.
o Termini 3: Estudiants no matriculats a la UAB el curs 2021-2022 (10 beques; 8 per
estudiants de grau i màster, i 2 per estudiants de doctorat): del 9 al 16 de gener de
2023.
o Termini 4: Del 9 al 16 de gener de 2023 s’obre el segon període de recollida de
sol·licituds en cas que hi hagi beques pendents d’assignar del primer període.






Les comunicacions amb les persones interessades es fan únicament mitjançant correu
electrònic.
En el moment de formalitzar la matrícula d’un curs d’idiomes, els becaris han de presentar a
la secretaria del Servei de Llengües de la UAB una fotocòpia del full de matrícula del curs
2022-2023 a la UAB, juntament amb l’abonaré o justificant bancari que certifica que han fet
efectiu l’import dels preus públics acadèmics.
El fet de no poder acreditar estar matriculat en estudis de grau, de màster o de doctorat a la
UAB el curs 2022-2023, significarà la revocació de la beca per estudiar al Servei de Llengües,
d’acord amb el que preveu la base VII d’aquesta convocatòria.
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Base V: Procediment d’adjudicació de les beques
En primer lloc, s’agrupen les sol·licituds provinents d’estudiants de grau i de màster i les provinents
d’estudiants de doctorat.; per al primer grup, es revisen la concessió de beques General, Equitat o
Emergència de les persones sol·licitants i els requisits acadèmics.
Estudiants de grau i de màster:
1. Per establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixen els requisits,
s’ordenen les persones sol·licitants per la nota mitjana de l’expedient acadèmic
calculada d’acord amb el que s’estableix a l’annex I, «Baremació acadèmica». Als
candidats que hagin iniciat els estudis a la UAB en el curs 2022-2023 se’ls té en
compte la nota d’accés als estudis.
2. Als candidats que presentin la seva sol·licitud dintre del termini 1, que siguin becaris
de beca General, Beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs
2021-2022, i que tinguin les deu notes mitjanes més altes se’ls concedirà l’ajut
corresponent al 100% del preu de la matrícula; als següents se’ls afegiran dos punts
a la nota. Als beneficiaris de beca Equitat; en els seus trams 2, 3 i 4, se’ls afegirà 1
punt, i als beneficiaris de beca Equitat, en el seu tram 5, 0,5 punts.
3. A la resta de terminis de sol·licituds s’aplicarà el criteri establert al punt anterior, pel
que fa als punts a afegir al càlcul de la nota de participació, en funció de la beca
obtinguda en el curs 2021-2022.


Estudiants de doctorat:
1. Tindran preferència els estudiants de doctorat que siguin beneficiaris de beca
Emergència de la UAB.
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.

Base VI: Resolució






La resolució de la convocatòria per a estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2022-2023
es farà pública el 8 de juliol de 2022 (Termini 1).
La resolució de la convocatòria per a estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o
en francès es farà pública el 28 d’octubre de 2022 (Termini 2).
La resolució de la convocatòria per a estudiants no matriculats a la UAB en el curs 20212022 i de les beques pendents d’assignar del primer semestre es farà pública el dia 3 de
febrer de 2023, si escau (Termini 3 i Termini 4).
En tots els casos, la resolució es publica al web http://www.uab.cat, a l’apartat Beques
d’estudi, i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució és de caràcter
provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la base
III.
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Base VII : Acceptació, renúncies i revocacions
Els beneficiaris de beca que no es matriculin de cap curs del Servei de Llengües de la UAB objecte
d’aquesta convocatòria per raons no imputables al Servei de Llengües de la UAB cal que
renunciïn expressament a la beca.


Les renúncies s’han de comunicar per escrit a la secretaria del Servei de Llengües de la UAB
per tal de poder oferir la beca vacant a la persona que figuri, segons l’ordre de prelació, a la
llista d’espera. El termini per a presentar-les és:
1. Fins al 23 de setembre de 2022, per a la convocatòria de la matrícula de setembre.
Si una persona beneficiària no formalitza la matrícula abans del 15 de setembre de
2022 es considera que ha renunciat a la beca.
2. A partir del 19 de setembre de 2022, el Servei de Llengües farà una reassignació per
rigorós ordre de prelació amb els estudiants que figurin a la llista d’espera i els citarà
per fer la matrícula. En cas de no formalitzar la matrícula, es considerarà que es
renuncia a la beca.
3. Fins al 4 de novembre de 2022, per a la convocatòria per als alumnes dels graus de
la UAB impartits en anglès o en francès. Si una persona beneficiària no formalitza la
matrícula abans del 30 de novembre de 2022 es considera que ha renunciat a la
beca.
4. Fins l’10 de febrer de 2023, per a la convocatòria de la matrícula de febrer. Si una
persona beneficiària no formalitza la matrícula abans de l’15 de març de 2023 es
considera que ha renunciat a la beca.



Sense perjudici del que estableixen els articles anteriors, s’estableix el dia 1 de desembre
de 2022 com a data límit per a que quedin matriculades les persones beneficiaries dels
terminis 1 i 2, que estiguin incloses a les llistes d’espera i a les que es comuniqui l’existència
d’una beca vacant.



Els beneficiaris de les resolucions 1 i 2 només es podran inscriure a cursos del primer
semestre o anuals.



Els beneficiaris que no comuniquin la seva renúncia d’acord amb la convocatòria no poden
tornar a gaudir de la beca durant el curs acadèmic següent.



En cas que un estudiant beneficiari de beca anul·li la matrícula a la UAB, ha de fer efectiu al
Servei de Llengües de la UAB l’import de la beca.



L’adjudicació d’aquesta beca es pot revocar en cas que es descobreixi que en la sol·licitud hi
ha hagut ocultació o falsejament de dades.



La reassignació de les beques es farà d’acord amb la llista d’espera de cada col·lectiu
d’estudiants (estudiants de grau i màster i de doctorat, respectivament). Només en el cas
que no s’assignin totes les beques d’un dels col·lectius, un cop exhaurits tots els terminis
d’un col·lectiu, les beques vacants podran passar a un altre col·lectiu. Les reassignacions
només es faran dins l’any de la resolució de cada termini.
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1. Base VIII: 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), 19 de maig de 2022.

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 que trobareu més avall a
cadascuna de les assignatures es ponderarà d’acord amb la fórmula següent:
𝑽=

2.
3.
4.
5.

∑(𝑷 × 𝑵𝑪𝒎)
𝑵𝑪𝒕

V = Valor resultant de l’expedient
P = Puntuació de cada matèria *
NCm = Nombre de crèdits que integren la matèria.
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
Excel·lent
Notable
Aprovat
Suspès
No avaluable
No presentat

10 punts
9 punts
7,5 punts
5,5 punts
2,5 punts
2,5 punts
2,5 punts
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Assignatura convalidada 5,5 punts
Assignatura anul·lada
2,5 punts
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