BECA UVIC-UCC ALS PREMIATS DELS MILLORS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT
2022
1. Objecte de la beca
Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar beques per als estudiants amb premi als millors
treballs de recerca de batxillerat, per realitzar estudis oficials de grau a la Universitat de Vic- Universitat
central de Catalunya (en endavant UVic-UCC) – campus UVic el curs acadèmic 2022-2023.
2. Sol·licitants
Poden sol·licitar la beca els estudiants guanyadors dels premis UVic-UCC als millors treballs de recerca
de batxillerat 2022 que desitgin cursar estudis oficials de grau a la UVic-UCC al campus UVIC.
Vàlid per a les titulacions oficials del Campus UVic de la UVic-UCC (no inclou les titulacions de centres
federats o adscrits, ni el grau en Medicina de la UVic-UCC) per cursar el curs acadèmic 2022-2023,
sempre que el sol·licitant compleixi els requisits i presenti la sol·licitud.
3. Quantia de la beca
Es convoquen 4 beques per al curs 2022-2023.
La dotació de la beca consisteix en un descompte del 40% de la matrícula del primer curs, exceptuant
les taxes acadèmiques i les assegurances que van a càrrec de l’estudiant.
En el cas que el nombre de sol·licituds presentades que compleixin els requisits de les beques sigui
superior, es seleccionaran aquells sol·licitants que presentin els millors expedients acadèmics d’accés
a la Universitat sense tenir en compte les ponderacions de la fase especifica.
El nombre de beques i la seva dotació es pot modificar si la comissió avaluadora així ho determina per
qüestions que puguin sorgir en el transcurs de la resolució d’aquestes beques.

4. Requisits
4.1.

Requisits Generals

•

Que la persona sol·licitant o els seus sustentadors principals estiguin treballant i/o tributant a
Espanya, com a mínim, des de l’any 2021.

•

Haver escollit a la UVIC-UCC com a primera opció en el procés de preinscripció universitària
del curs 2022-2023.

•

Tenir una plaça assignada per l’Oficina de Preinscripció Universitària.

4.2.

Requisits Acadèmics
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•

Matricular-se en el curs 2022-2023 en qualsevol dels ensenyaments als quals va adreçada
aquesta convocatòria (apartat 2).

•

Matricular-se de la totalitat de les assignatures del primer curs, equivalents a 60 crèdits.

•

Els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tenen en compte pel còmput del mínim de
crèdits matriculats.

•

Haver estat premiat com a un dels millors treballs de recerca de batxillerat 2022 per la UVic.

5. Sol·licitud i documentació
La sol·licitud s’ha de complimentar a través del Campus Virtual, en els terminis establerts en aquesta
convocatòria.
1. Accedeix al Campus Virtual de la UVic-UCC
a. Si ja tens accés al Campus Virtual, entra-hi amb el teu nom d’usuari i la teva clau d’accés.
b. Si ja tens accés al Campus Virtual però no recordes la clau, utilitza l’opció “Has oblidat
la clau?”
c. Si no tens un compte d’usuari actiu del Campus Virtual, accedeix al
formulari “Registra’m” per crear-ne un de nou. Un cop creat, no oblidis activar-lo.
Nota important: cal que el DNI, NIE o passaport, i el correu electrònic que introdueixis en
el moment de registrar-te sigui de l’estudiant i sigui el mateix que utilitzis en el procés de
preinscripció i matrícula al grau.
2. Un cop dins el campus virtual vés a l’eina “Tràmits”
3. I fes clic a l’opció “Ajuts i beques” per formalitzar la teva sol·licitud.
4. La documentació que requereix la convocatòria s’ha d’adjuntar dins de la mateixa aplicació en
format PDF en el mateix moment en que es tramita la sol·licitud.
La convocatòria es pot consultar a la pàgina web de la UVic-UCC.
La documentació que cal adjuntar en el moment de fer la sol·licitud de la beca és la següent:
•

Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.

•

Acreditar que s’ha sol·licitat plaça pels graus de la UVIC-UCC en primera preferència en la
convocatòria de preinscripció universitària de juny del 2022.

•

Certificat acadèmic que acrediti la nota mitjana d’accés a la universitat.

•

Qualsevol altra documentació necessària per a la justificació de la situació acadèmica,
econòmica o personal al·legada per la persona sol·licitant.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
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En cas de dubte en els conceptes relatius a la documentació i condicions del càlcul de la beca es pot
consultar el document “Annex informació addicional de beques” disponible a la pàgina web.
6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és abans del període de matrícula, concretament:
•

1ª convocatòria: pendent de confirmació

•

2ª convocatòria: pendent de confirmació

La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant coneix i accepta les bases reguladores
d’aquesta beca i que autoritza la UVic-UCC a verificar les dades necessàries amb altres institucions per
resoldre aquesta convocatòria.
7. Comissió avaluadora
Es constituirà una comissió avaluadora per estudiar i adjudicar les beques.
7.1 Membres de la comissió d’avaluació
•

Presidència: vicerector/a d’Ordenació Acadèmica

•

Vocal: representant de l’Àrea de Màrqueting

•

Secretari/a: tècnic/a de la Unitat de Gestió Econòmica i Beques de la UVic-UCC.

7.2 Funcions de la comissió d’avaluació
•

Realitzar la concessió o denegació de les beques fins al límit de crèdit pressupostari disponible
per a aquesta finalitat, independentment del nombre de beques establertes en la
convocatòria.

•

En cas que la comissió valori que no hi ha un número suficient de candidats que compleixin els
criteris, es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria.

•

Demanar a la persona sol·licitant de la beca documentació complementària o demanar
assessorament a tècnics externs.

•

Ponderar situacions d’excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit a
la persona sol·licitant superar els requisits previstos en aquesta convocatòria, sempre que
aquests fets s’acreditin fefaentment.

•

Proposar la denegació de la beca en cas que hi hagi ocultació de dades personals o
econòmiques.

•

Ampliar el termini de sol·licitud, sempre que ho cregui convenient.
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•

Si el total del fons de la beca no s’atorga, la comissió podrà decidir com readjudicar el romanent
que aquesta situació genera.

7.3 Criteris d’avaluació
•

L’expedient acadèmic d’accés a la UVIC-UCC sense tenir en compte les ponderacions de la fase
específica del sol·licitant en la data de resolució d’aquesta beca.

•

La situació social i/o personal del sol·licitant.

•

Si la persona sol·licitant té una disminució legalment reconeguda.

8. Incompatibilitats
La concessió d’aquesta beca és incompatible amb qualsevol beca pròpia de la UVic-UCC excepte amb
la Beca de col·laboració als estudis.
Si s’ha atorgat alguna beca, ajut o premi amb fons de la UVic-UCC abans o després de la resolució
d’aquesta beca, l’estudiant ha d’escollir quin dels ajuts accepta i a quin renuncia. La Unitat de Gestió
Econòmica i Beques es posarà en contacte amb l’estudiant per comunicar-li que s’ha produït aquesta
incompatibilitat i aquest ha de comunicar a beques@uvic.cat quina beca, ajut o premi escull.
9. Resolució
La resolució es comunicarà al sol·licitant de la beca a través de l’aplicació d’autoservei de beques del
Campus Virtual.
Termini de resolució: pendent de confirmació.
10. Forma de pagament de la beca
La beca es farà efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. L’acceptació de la beca comporta
que l’estudiant coneix i accepta les bases reguladores d’aquesta beca.
11. Règim de la beca
Aquesta beca és pels estudiants premiats als millors treballs de recerca de batxillerat 2022. Es tracta
d’una beca per un únic curs acadèmic sense continuïtat en els cursos posteriors.
12. Revocació de la beca
La comissió d’avaluació pot revocar la beca si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents:
•

Es detecta que hi ha hagut ocultació de dades o falsedat en la documentació aportada o
consignada en la sol·licitud.

•

El sol·licitant tanca el seu expedient o es dona de baixa durant el curs.
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•

Si la suma total de les beques o ajuts rebuts durant el curs acadèmic és superior a l’import que
ha pagat per la matrícula.

La comissió:
•

Ha de determinar si cal que el sol·licitant retorni l’import de la beca que ha rebut i en quines
condicions ho ha de fer.

•

Ha de decidir com es distribueix l’import de la beca retornat:
o Es dona la beca a una persona que no n’havia rebut.
o Es deixa com a fons per al curs acadèmic següent.

13. Renúncia de la beca
La persona beneficiària ha de comunicar la renúncia mitjançant un escrit adreçat al president de la
comissió d’avaluació, en el qual ha d’exposar el motiu de la renúncia i adjuntar-hi la documentació
acreditativa del motiu exposat.
En cas que el sol·licitant renunciï a la beca haurà de retornar l’import de la matrícula rebut en
concepte de beca.
La comissió d’avaluació determinarà en cada cas si la beca concedida s’adjudica a un altre estudiant.
14. Al·legació
Contra la resolució de l’ajut, els interessats poden interposar una reclamació a través de l’aplicació
d’autoservei de beques del Campus Virtual.
Termini de presentació de les reclamacions: pendent de confirmació.
L’al·legació, juntament amb la documentació que justifica la reclamació, cal enviar-la telemàticament
a través de l’eina d’autoservei de beques del Campus Virtual, a l’apartat de tràmits, en els terminis
establerts en aquesta convocatòria.
La resolució de les reclamacions es comunicarà al sol·licitant de la beca a través de l’aplicació
d’autoservei de beques del Campus Virtual.
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