BECA DE CARACTER GENERAL DEL GOVERN BASC PER A
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
Adreçats a estudiants que cursin estudis universitaris oficials de grau en els centres docents
universitaris adscrits que es detallen a la convocatòria.
NO ÉS COMPATIBLE AMB LA BECA GENERAL
REQUISITS
Generals



Estar empadronat en un municipi de la Comunitat Autònoma del País Basc.



En el cas de persones sol·licitants estrangeres, a més del padró, han de tenir residència
legal a Espanya.



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.



No percebre beca o ajut incompatible amb la beca per a realitzar estudis universitaris y
altres estudis superiors.



No estar sancionat penal ni administrativament amb la pèrdua de la possibilitat de obtenir
subvencions o ajudes públiques.
Acadèmics
1. Estar matriculat d'un mínim de 54 crèdits a curs complet o 35 amb matrícula parcial.
2. A partir del segon curs també es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs
anterior.
3. Es tindrà en compte la nota mitja de l'expedient.
Econòmics



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

TIPUS D’AJUTS
Els components de la beca són:
a) Matrícula.
b) Material didàctic.
c) Desplaçament interurbà dins de la Comunitat Autònoma.
d) Aprofitament acadèmic.
e) Residència.
f) Extraordinari.

IMPORT
La quantia de la beca serà el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret
l'estudiant.
Preu Públic de Matrícula
El component “matrícula” de la beca serà, como a màxim, el preu que costaria matricular-se en un
estudi equivalent a la Universitat del País Basc, regulat a l‘ Ordre en el qual es fixen els preus a

satisfer pels serveis públics d’educació superior de la Universitat del País Basc per a cada curs
acadèmic.
SOL·LICITUD
La sol·licitud s’ha de fer a partir del mes de juliol i fins a finals de setembre per mitjà del web del
Govern Basc. Cal consultar les dates a la convocatòria.
ORGANISME CONVOCANT
Govern Basc
Més informació

