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Introducció 

L’objectiu d’aquest document és publicar els criteris de revisió i priorització de les beques 
de col·laboració del MECD concedides als departaments de la UPC. 

1. Requisits establerts a la convocatòria

La convocatòria de beques col·laboració publicada cada any a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) i l’extracte de la qual es publica al BOE, estableix que els sol·licitants 
han de reunir els requisits següents:  

1.1. Estar matriculat a la UPC, durant el curs en el què es demana la beca, dels 60 últims 
crèdits d’un estudi de grau o per primera vegada dels 60 crèdits corresponents al 1r curs de 
màster oficial.  

1.2. No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir el títol: 

a. Per a estudiants de grau: de graduat, llicenciat, arquitecte, enginyer o de màster
universitari.
b. Per a estudiants de màster: de màster universitari o de doctorat.

1.3. Tenir un mínim de 180 crèdits superats quan es sol·liciti la beca pels estudis de grau. 

1.4. Estar matriculat de  

a. Estudis de grau: 60 últims crèdits.
b. Estudis de màster: 60 crèdits del primer curs de màster i per primera vegada.

1.5. Tenir una nota mitjana d’expedient de 

a. Estudis de grau:

i. 7,25 per a estudis de la branca d’enginyeria i arquitectura.
ii. 7,70 per a estudis de les branques científica o jurídic-social.
iii. 7,80 per a estudis de la branca de Ciències de la Salut.

b. Estudis de màster: les notes de l’apartat anterior s’han d’obtenir en els estudis
que li han donat accés al màster.
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2. Criteris de revisió adaptats a l’organització de la UPC 
 
El circuit de revisió consisteix en:  
 
2.1. Descartar els no matriculats a data de finalització del termini per a la presentació de 
sol·licituds.  
 
2.2. Descartar els titulats o en disposició de titular-se tal i com s’especifica al punt 1.2 de 
l’apartat anterior.  
 
2.3. Descartar els estudiants entrants que s’hagin matriculat en el marc d’un programa de 
mobilitat, nacional o internacional. 
 
2.4. Descartar els estudiants esporàdics i visitants. 
 
2.5. Descartar estudiants de grau amb menys de 180 crèdits superats.  
 
2.6. Descartar els estudiants de grau que, en els estudis amb organització quadrimestral, no 
hagin formalitzar una matrícula de, com a mínim, 30 crèdits. Si l’organització dels estudis és 
anual, caldrà que matriculin els 60 crèdits que estableix la convocatòria. 
 
Aquest mínim no serà exigible quan l’estudiant tingui una limitació de matrícula derivada 
de la manca d’oferta en el seu potencial o quan estigui matriculant els últims crèdits per a 
finalitzar els estudis. 
 
2.7. Descartar els estudiants de màster que no hagin matriculat els 60 crèdits del primer 
curs de màster (matrícules anuals) o 30 crèdits (matrícules quadrimestrals), llevat que 
estiguin afectats per una limitació del potencial de matrícula derivada de la manca d’oferta 
en el seu potencial. Aquesta matrícula ha de ser la primera formalitzada en els estudis de 
màster.  
 
2.8. Descartar qui no assoleixi la nota mitjana en funció de la branca de coneixement dels 
estudis que s’exigeix per a cada tipus d’estudi tal i com s’especifica al punt 1.5 de l’apartat 
anterior.  
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3. Priorització de sol·licituds 
 
S’aplicarà la distribució de beques aprovada pel Ple del Consell Social per a cada 
convocatòria.  
 
Els candidats que reuneixin els requisits fixats per la convocatòria i adaptats a la naturalesa 
de la UPC segons el que recull l’apartat anterior seran ordenats per la puntuació descendent 
obtinguda de la suma de la nota d’expedient més la puntuació assignada pel departament 
al projecte de col·laboració presentat.  
 
En cas d’empat a punts entre estudiants del mateix departament es procedirà de la manera 
següent:  
 
- Es prioritzarà en primer lloc a qui tingui la nota d’expedient més alta.  
 
Si tot i així es manté l’empat, es procedirà seguint aquest ordre:  
 
- Es prioritzarà qui tingui més crèdits matriculats  
- Si són del mateix cicle d’estudis (grau, màster) qui tingui un major nombre de crèdits 
superats  
 
En cas de seguir empatats, es demanarà que el departament elabori una nova avaluació 
diferenciant els punts assignats per poder desfer l’empat.  
 
A cada departament se li concediran tants becaris com beques tinguin assignades pel 
Consell Social.  
 
Si hi ha més candidats que beques, aquest passaran a la llista d’espera en l’ordre establert 
pel Consell Social per a l’assignació de beques vacants, si n’hi ha.  
 
Si el departament té assignades més beques que candidats, aquestes passaran a formar 
part de la bossa de vacants que es distribuirà entre els candidats de la llista d’espera, en 
estricte ordre de priorització.  
 

Disposició final  
 
Amb l’objectiu de disposar d’uns criteris de priorització consensuats i vàlids amb 
independència del moment en el qual es publiqui la convocatòria, els establerts en aquest 
document seran d’aplicació sempre i quan el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports no 
modifiqui els establerts a la convocatòria 2018/2019.  
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