PROTOCOL BEQUES Fundación Carolina CONVOCATÒRIA
2018
1. Els coordinadors dels Programes de Doctorat hauran de comunicar l’interès en

acollir
estudiants
de
la
Fundación
Carolina
a
l’adreça
internacional.beques@uab.cat , abans del dia 11 de desembre de 2017.
2. Segons el conveni signat amb la Fundación Carolina, la UAB podrà acollir fins a 3
becaris per cada convocatòria.

3. L’ARI informarà a l’ED dels Programes de Doctorat que s’han ofert.
4. La convocatòria per sol·licitar la beca s’obrirà a principis de desembre.
5. El becari de la Fundación Carolina, en cap cas, es pot fer càrrec del pagament de
la matrícula, l’investigador que el vulgui acollir haurà d’assumir, a càrrec del seu
projecte o conveni, els cost de les matrícules fins a un màxim de 4. Els candidats,
en demanar la beca, es posaran en contacte amb els investigadors de la UAB.
6. La Fundación Carolina farà arribar a l’IWP la llista de candidats a prioritzar,
juntament amb els seus expedients. L’IWP reenviarà la documentació de cada
candidat als coordinadors dels programes de Doctorat (amb còpia a l’Escola de
Doctorat) perquè avaluïn la seva possible admissió.
7. La Comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals i la Secretària de
l’Escola de Doctorat, en funció de les respostes de cada un dels programes de
Doctorat on hi ha candidats, farà una llista de priorització que fa arribar a la
Fundación Carolina.
8. La Fundación Carolina resoldrà la convocatòria i comunicarà a l’IWP quins han
estat els candidats (fins a un màxim de 3) que han obtingut la beca. L’IWP farà
arribar aquesta informació als coordinadors i a l’Escola de Doctorat.
9. El becari haurà de seguir el procediment de preinscripció online de l'Escola de
Doctorat, explicat en el següent enllaç.
10. Els becaris hauran de realitzar la tesi doctoral en el termini que estableix la
normativa de doctorat amb règim de dedicació a temps complet.
11. L’investigador que aculli un becari de la Fundación Carolina assumirà, a càrrec
del seu projecte, el cost de les matrícules, fins a un màxim de 4. L’investigador
haurà de lliurar una autorització de càrrec a centre de cost al becari per a la
matricula de cada curs acadèmic.
12. Els candidats admesos pel Programa i que compleixin els requisits d’accés,
revisats per l’ED, se’ls enviarà la carta d’acceptació per correu electrònic.
L’admissió tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2018.
13. Els becaris admesos, quan estiguin a la UAB, hauran de formalitzar la matrícula a
l’ED amb la reserva de cita prèvia. En aquest enllaç hi ha la informació de la
documentació a presentar per fer la matricula.

14. L’investigador haurà de lliurar al becari la carta d’autorització del càrrec al centre
de cost abans de fer la matrícula. Així L’ED els podrà matricular.

AGENDA
• 11 de desembre de 2017: data límit per rebre la proposta d’interès per part dels
programes de Doctorat.
• Desembre de 2017: publicació de la convocatòria de beques.
• Abril de 2018: la Fundación Carolina fa arribar a la UAB la llista de candidats a prioritzar.
• Maig de 2018: la UAB fa una llista de priorització, que fa arribar a la Fundación
Carolina.
. Juny de 2018: resolució de la convocatòria per part de la Fundación Carolina.
. Juny de 2018: preinscripció online de l’alumne.
. A partir de l’1 d’octubre de 2018: matriculació a l’Escola de Doctorat.

