BEQUES DE CARACTER GENERAL PER A ESTUDIANTS
QUE CURSIN ESTUDIS POSTOBLIGATORIS (GRAL)
REQUISITS
Generals
1. Tenir la nacionalitat espanyola.
2. En el cas de ciutadans comunitaris o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure
circulació i residència, es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin
ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la
beca de matrícula. En el cas de estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
3. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix o
superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca.
Acadèmics
1. Cal matricular-se d'un mínim de 60 crèdits a curs complet i entre 30 i 59 crèdits amb matrícula
parcial.
2. Pels estudiants que es matriculen per primer cop als estudis de grau cal superar la nota d’accés
que estableix la convocatòria.
3. A partir de segon curs cal complir amb el rendiment acadèmic que indica la convocatòria:
superar el 100% dels crèdits matriculats en curs anterior o superar el 80% dels crèdits matriculats
el curs anterior i obtenir una nota mitja de 6,50 punts.
Econòmics



Cal no superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.

TIPUS D’AJUTS



Beca de matrícula: La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits en què
s'hagi matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs acadèmic de la convocatòria. L'import
serà el preu públic per serveis acadèmics fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012
incrementat en un 1%. No formen part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedeixin del
mínim necessari per obtenir la titulació de què es tracti.



Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1500€.



Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1500€.



Quantia variable lligada a la ponderació del rendiment acadèmic i renda: import mínim

60€.
SOL·LICITUD
La sol·licitud s’ha de fer a partir del mes de juliol i fins a principis d’octubre per mitjà del web del
Ministeri. Cal consultar les dates a la convocatòria.
Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full
de la sol·licitud per presentar-lo físicament. Quan inicieu el procés de sol·licitud, el formulari us
indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional que s'haurà de presentar a
l'AGAUR.

ORGANISME CONVOCANT
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
Més informació

