INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE CARÀCTER GENERAL 2017-18
Requisits que heu de complir i els tràmits que s’han de seguir per sol·licitar-les:
Requisits acadèmics
Estudiants de NOU ACCES
-

Tenir una nota d’accés a la universitat com a mínim de 5,50 (fase general).
Matricular-se de 60 crèdits (règim de dedicació a temps complet) o entre 30 i 59 crèdits (règim de
dedicació a temps parcial)*

Resta estudiants
Crèdits matriculats curs 2017/18:
- Matricular-se de 60 crèdits (règim de dedicació a temps complet) o entre 30 i 59 crèdits (règim de
dedicació a temps parcial)*
Crèdits matriculats i aprovat curs 2016/17:
a) Estudiants matriculats de 60 o més crèdits curs 2016/17 han d’haver aprovat el 80% dels crèdits
matriculats.
b) Estudiants matriculats entre 30 i 59 crèdits curs 2016/17 han d’haver aprovat el 100% dels
crèdits matriculats.
Documentació a lliurar
- Credencial de becari del curs 2016/17 (de batxillerat o estudis universitaris)
o
- Acreditació de caràcter econòmic emesa per l’AGAUR (http://agaur.gencat.cat)
- Justificant conforme s’ha presentat la beca del curs 2017/18.
Abast de la beca
La beca només cobrirà l’import de les assignatures matriculades per primera vegada corresponents als
preus públics estipulats.
Important
. No es tenen en compte, per comptabilitzar els mínims, els crèdits convalidats, adaptats, transferits i
reconeguts a cap efecte.
. Estudiants amb estudis universitaris finalitzats o estar en possessió d’obtenció del títol oficial no es
poden matricular com a becaris condicionals.
. Estudiants residents al País Basc no poden presentar aquesta beca, han de presentar la del Govern
Basc.
. Els estudiants que es matriculin com a becaris tenen la obligació de sol·licitar la beca online
(http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general-per-aestudiants-que-cursin-estudis-postobligatoris-GRAL) en cas que no ho facin i tan bon punt en tinguem
constància, procedirem automàticament a la modificació de la matrícula i al cobrament total de l'import.
* En aquest cas els estudiants no podran optar a totes les quanties que ofereix la convocatòria.
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