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Convocatòria beques per a ensenyaments universitaris
curs 2022-2023
FORMULARI DE SOL·LICITUD

A qui va dirigit:

Persones que vulguin cursar estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari en
una universitat de Catalunya o a la UOC.

Terminis:

La sol·licitud s'ha de presentar del 30 de març al 12 de maig de 2022.

Has de sol·licitar la beca dins d'aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i
tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i
cap al setembre podràs modificar-los, si cal.

Qui pot optar a la beca i quins ajuts contempla?

Per poder beneficiar-se d’aquestes beques cal complir els requisits que es fixen a la
convocatòria: Requisits generals, acadèmics i econòmics (de renda i de patrimoni).

La beca de caràcter general consisteix en la suma de les diferents beques/quanties que es
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poden atorgar en funció de la renda i del patrimoni familiar i dels requisits acadèmics que es
compleixin.

L'ajut mínim és la beca de matrícula. A partir d’aquí es poden anar sumant altres quanties, que
s’atorguen directament. No cal demanar específicament quines beques/quanties es vol.

La relació completa de beques i quanties és la següent:
- Beca de matrícula: exempció del preu públic dels serveis acadèmics dels crèdits
matriculats per primera vegada i d'acord amb les condicions que estableix la convocatòria.
- Quantia variable: pot ser la mínima de 60 € o la variable per un càlcul on hi ha tres
factors implicats: renda familiar, nota mitjana dels estudis que curseu i el pressupost que tingui
el Ministeri per a repartir.
- Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 €
- Quantia fixa lligada a la residència: 1.600 €
- Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €
- Ajuts per insularitat (només per a estudiants/es de les Illes Balears, les Illes Canàries,
Ceuta o Melilla)

Més informació: Beques per a ensenyaments postobligatoris
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