BEQUES I AJUDES
Aquest és un calendari orientatiu de convocatòries de beques i ajudes que poden ser d'interès
per a l'alumnat, no obstant això, cada convocatòria tindrà un termini determinat de lliurament
de sol·licituds.
Setembre

2a Convocatòria del Programa de mobilitat ERASMUS + KA103 Estudis
L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en universitats
Europees amb les quals la UA haja subscrit Acords d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es
realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al
seu perfil curricular. El període de mobilitat Erasmus estarà comprès entre un mínim de tres i un
màxim de dotze mesos.
En aquest termini es presentaran les sol·licituds per als estudis que es vulguen cursar en el segon
semestre del present curs (sempre que queden places disponibles). Les sol·licituds es realitzaran
a través d'UA Cloud Campus Virtual - 2013 Aplicació “Programas de Mobilitat”.

2a Convocatòria d'ajudes per a la realització de cursos d'idiomes en AULAS i en
l'Oficina de Relacions amb Àsia - Pacífic (APRO) i de proves oficials d'idiomes
Es podran sol·licitar aquestes ajudes per a cursos (organitzats per AULES o l'Oficina de Relacions
amb Àsia-Pacífic) o proves oficials d'idiomes (indicades en la convocatòria), superades en el
període indicat en la convocatòria. Les sol·licituds es realitzaran mitjançant formulari electrònic.

Beques de Col·laboració per al Programa de visites d'alumnat de secundària
Les activitats a realitzar consisteixen en l'acompanyament als grups d'alumnat de secundària que
visiten la Universitat d'Alacant, proporcionant-los informació i assessorament sobre estudis i
serveis, i suport a altres activitats informatives preuniversitàries.
Les activitats se solen realitzar entre els mesos de gener a març.
La presentació de sol·licituds i documentació es realitzarà mitjançant formulari electrònic.

Beques Fundació Universia per a universitaris/es amb discapacitat
Aquestes beques estan destinades a estudiants universitàries o universitaris amb discapacitat
amb la finalitat de que puguen accedir i progressar en el seu procés de formació acadèmica
universitària fins a la finalització d'estudis, incrementant d'aquesta manera les oportunitats de
consecució d'una ocupació de qualitat.
Les i els sol·licitants hauran d'estar matriculats o en condicions de matricular-se, per primera
vegada, en ensenyaments oficials de grau o de màster impartides per qualsevol universitat del
món i acreditar legalment una discapacitat igual o superior al 33%.
Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica.

Octubre

Beques-col·laboració per al suport en la recepció d'alumnat internacional
Aquestes beques estan dirigides a estudiants de grau amb nivell C1 d'anglès, per a col·laborar
amb la Unitat de Mobilitat donant suport informatiu i assistencial a l'alumnat internacional, així
com participar en la difusió dels programes de mobilitat entre l'alumnat, en les diferents fires o
esdeveniments en els quals la Unitat de Mobilitat participe.
Les sol·licituds es realitzaran a través del UA Cloud Campus Virtual – Aplicació Intercanvis.

1a Convocatòria del Programa de mobilitat ERASMUS+ KA107 Estudis
L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en universitats no
Europees de països associats. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement
acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. El període de mobilitat
Erasmus estarà comprès entre un mínim de tres i un màxim de cinc mesos.
En aquest termini es presentaran les sol·licituds per als estudis que es vulguen cursar en el primer
semestre o segon semestre. Les sol·licituds es realitzaran a través d'UA Cloud Campus Virtual Aplicació “Programas de Mobilitat”.

Beques Fundació ONCE - CRUE
Mitjançant aquest programa, les i els estudiants universitaris amb discapacitat podran realitzar
pràctiques acadèmiques externes facilitant així el seu accés a una primera experiència laboral i
millorant d'aquesta manera les seues oportunitats laborals i la seua carrera professional.
Les sol·licituds es realitzaran a través del portal propi de la Fundació ONCE.
Novembre

1er Període del programa de mobilitat Global (abans no europea)
L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis (un semestre) en
Universitats No Europees, amb les quals la UA ha subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants.
Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així
com d'adequació al seu perfil curricular.
En aquest termini es presentaran les sol·licituds per als estudis que es vulguen cursar en el primer
semestre, segon semestre o període anual del següent curs.
Les sol·licituds es realitzaran a través d'UA Cloud Campus Virtual “Aplicació - Programes de
Mobilitat”.
Decembre

1a Convocatòria del Programa de mobilitat ERASMUS + KA103 Estudis
L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en universitats
europees amb les quals la UA haja subscrit acords d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es
realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al
seu perfil curricular. El període de mobilitat Erasmus estarà comprès entre un mínim de tres i un
màxim de dotze mesos. En aquest termini es presentaran les sol·licituds per als estudis que es
vulguen cursar durant el següent curs (ja siga per al curs complet o per al primer o segon
semestre).
Les sol·licituds es realitzaran a través d’UA Cloud Campus Virtual – Aplicació “Programes de
Mobilitat”.

Gener

Beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 20182019 en les universitats de la Comunitat Valenciana (Beques GV). Curs 2018-2019
La beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats per primera
vegada en estudis universitaris de grau o màster oficial en universitats públiques de la Comunitat
Valenciana.
El model de sol·licitud es troba disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport: www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios
La sol·licitud i la documentació necessària, es presentarà en la Unitat de Beques (Pavelló
d'Alumnat) o en la forma que sobre aquest tema estableix la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 16 punt 4.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (per al curs 20182019 el termini es fins al 15 de febrer de 2019).
Febrer

1ª Convocatòria d'ajudes per a la realització de cursos d'idiomes en AULES i en
l'Oficina de Relacions amb Àsia - Pacífic (APRO) i de proves oficials d'idiomes
Es podran sol·licitar aquestes ajudes per a cursos (organitzats per AULES o l'Oficina de Relacions
amb Àsia-Pacífic) o proves oficials d'idiomes (indicades en la convocatòria), superades en el
període indicat en la convocatòria. Les sol·licituds es realitzaran mitjançant formulari electrònic.

SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols)
Per mitjà d'aquest programa l'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus
estudis en una altra universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic. La durada
de les estades serà de mig curs o curs complet.
Actualment aquest programa no té dotació econòmica.
Les sol·licituds es realitzaran a través d'UACloud Campus Virtual - Aplicació “Programes de
Mobilitat”.

Ajudes per a estudis de Grau de la Universitat d'Alacant (Ajudes UA). Curs 2018-2019
La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 75% de les taxes de matrícula dels crèdits de primera
matrícula, sempre que no supere el topall màxim que es determine per a cada convocatòria (en
el curs 2018/2019 ha sigut 1.000 €).
Les sol·licituds s'emplenaran per via telemàtica a través del UA Cloud Campus Virtual.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (fins el 11 de març de
2019 per al curs 2018-2019).

Ajudes per a Màster Oficial de la Universitat d'Alacant. Curs 2018-2019
La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 50% de les taxes de matrícula dels crèdits de primera
matrícula en el Màster Oficial, sempre que no supere el topall màxim que es determine per a
cada convocatòria (en el curs 2018-2019 ha sigut 1.200 €).
Les sol·licituds s'emplenaran per via telemàtica a través del UA Cloud Campus Virtual.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (fins el 11 de març de
2019 per al curs 2018-2019).

Març

Ajudes per a la col·laboració amb el Gabinet de Protocol
Aquestes beques estan destinades a estudiants de la UA matriculats/es en estudis de grau,
màster i doctorat tots de caràcter oficial.
Les activitats a realitzar consisteixen en la participació en el desenvolupament dels actes
institucionals, guies en visites al campus i suport al Gabinet en un altre tipus de tasques.
La sol·licitud al costat de la documentació necessària es podrà presentar en l'Oficina Principal del
Registre General de la UA o en les Oficines Auxiliars, situades en les Secretaries de Centre i en la
Seu d'Alacant o bé escanejar-ho i presentar-ho a través d'e-administració.

2er Període del programa de mobilitat Global (abans no europea)
L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en Universitats No
Europees, amb les quals la UA ha subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es
realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al
seu perfil curricular.
En aquest termini es presentaran les sol·licituds per als estudis que es vulguen cursar en el 2n
quadrimestre del següent curs (s'oferiran les places vacants del primer període de sol·licitud, més
aquelles places que es pogueren incloure per establiment de nous convenis).
Les sol·licituds es realitzaran a través d'UA Cloud Campus Virtual –Aplicació “Programes de
Mobilitat”.

Beques Infomatrícula de suport informatiu als processos de preinscripció i
matrícula
L'alumnat donarà suport informatiu, presencial i telefònic, a les i els estudiants dels diferents
centres, especialment al de nou ingrés, en els processos de preinscripció i matrícula.
Les activitats es realitzaran en els mesos de juny, juliol i setembre.
La presentació de sol·licituds i documentació es realitzarà mitjançant formulari electrònic.
Juny

Programa Aitana – Erasmus + Pràctiques
Aquest programa consisteix en la realització de pràctiques formatives en empreses, associacions,
centres educatius, centres d’investigació, ONG o qualsevol entitat pública o privada, situades en
països membres de la UE (més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Macedònia).
Les sol·licituds es realitzaran a través del formulari en línia que romandrà actiu en la pàgina web
de la Unitat de Pràctiques durant el període d'inscripció.

Beques en serveis d'atenció a usuàries i usuaris en sales informàtiques de lliure
accés
Aquestes beques pretenen ampliar la formació professional d’estudiants d'Informàtica,
mitjançant la realització de tasques d'atenció a les i els usuaris de les sales d'informàtica de lliure
accés de la UA. Les activitats se solen realitzar de setembre a desembre, podent prorrogar-se
segons necessitats del servei.
Les sol·licituds es podran presentar en l'Oficina de Registre General o en qualsevol dels registres
auxiliars de la Universitat d'Alacant.

Ajudes per a contractes destinats a la formació predoctoral
La seua finalitat és promoure la formació de doctors/es mitjançant la concessió d'ajudes per a
contractes predoctorals en qualsevol àrea de coneixement de la Universitat d'Alacant.
El termini per a presentar sol·licituds sol ser durant el mes de novembre. Les sol·licituds es
realitzaran a través del formulari disponible en la pàgina web del Servei de Gestió de la
Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT).

Ajudes per a estudis de màster oficial i iniciació a la investigació
El Vicerectorat d’Investigació i Transferència del Coneixement convoca aquestes ajudes perquè
l'alumnat matriculat en un màster oficial de la Universitat d'Alacant, puga desenvolupar el seu pla
formatiu en Departaments o Instituts de la pròpia universitat.
El termini per a presentar sol·licituds sol ser durant el mes d'octubre. Les sol·licituds es
realitzaran a través del formulari disponible en la pàgina web del Servei de Gestió de la
Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT).
Juliol

Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2019-2020
Beques de caràcter general per a estudiants que cursen estudis universitaris de Grau o Màster
Oficial.
La sol·licitud es presenta mitjançant el formulari online disponible en la pàgina del Ministeri i
llevat que s'especifique en el formulari, no cal aportar cap documentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (per al curs 20192020 el termini serà fins al 15 d'octubre de 2019).

Beques per a l'alumnat que vaja a finalitzar els seus estudis universitaris en les
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Curs 2019-2020
La beca consistirà en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats en tercera i/o
successives matrícules.
Requisits: alumnat al que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis
universitaris en el curs acadèmic 2019-2020 (no s'inclouen els estudis de Màster Universitari,
tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis
de les universitats). Estar matriculat/a en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives
matrícules. Acreditar residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
El formulari de sol·licitud s'haurà d'emplenar per via telemàtica i presentar al costat de la
documentació necessària en la Unitat de Beques.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (per al curs 20192020 és de l’1 d’agost al 20 de setembre de 2019).

2a Convocatòria del Programa de mobilitat ERASMUS + KA107 Estudis
L'alumnat de la Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en universitats no
Europees de països associats. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement
acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. El període de mobilitat
Erasmus estarà comprès entre un mínim de tres i un màxim de cinc mesos.

En aquest termini es presentaran les sol·licituds per als estudis que es vulguen cursar en el segon
semestre (s'oferiran les places vacants del primer període de sol·licitud, més aquelles places que
es pogueren incloure per establiment de nous convenis).
Les sol·licituds es realitzaran a través d'UA Cloud Campus Virtual - Aplicació “Programas de
Mobilitat”.

Beques de col·laboració en Departaments Universitaris
Aquestes beques promouen la iniciació en tasques de recerca de les i els estudiants universitaris
que vagen a finalitzar els estudis de segon cicle, últim curs de Grau o primer curs de Màster
Universitari Oficial.
La sol·licitud es presentarà a través del formulari online disponible en la pàgina del Ministeri
d'Educació i Formació Profesional.

Beques salari lligades a la renda pera a la realització d’estudis universitaris en
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Curs 2019-2020
La beca consistirà en una beca salari l’import màxim de la qual serà de 6.000€.
Requisits: alumnat que inicie estudis de Grau en universitats públiques de la Comunitat
Valenciana, en règim presencial i a temps complet, en el curs 2019-2020. Així mateix podrà ser
beneficiari d'aquestes beques l'alumnat de segon i posteriors cursos, que haja resultat beneficiari
en convocatòries anteriors. Acreditar residència administrativa en qualsevol municipi de la
Comunitat Valenciana.
El formulari de sol·licitud s'haurà d'emplenar per via telemàtica i presentar amb la documentació
necessària en la Unitat de Beques.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (per al curs 20192020 és del 30 de juliol al 20 de setembre de 2019).
Al llarg de l’any

Programa d'Ajudes DRAC
El programa s'entén com una ajuda per a assistir a cursos, seminaris o congressos, per a visitar un
servei d'una altra universitat, iniciar una investigació o un projecte, per a cursar una assignatura o
més en una universitat diferent, o bé per a organitzar altres activitats culturals, sempre que la
universitat on es realitzarà l'activitat siga membre de la Xarxa Vius d'Universitats.
Les sol·licituds es podran presentar en l'Oficina de Registre General o en qualsevol dels registres
auxiliars de la Universitat d'Alacant.
Els impresos de sol·licitud es poden descarregar des de les bases de cadascuna de les accions DRAC.

Beques en pràctiques del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació
Al llarg de l'any, el Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació convoca diverses beques per a la
realització de pràctiques en serveis, departaments o instituts de la Universitat d'Alacant.
El procediment de sol·licitud i terminis seran els indicats en les corresponents convocatòries.

Termini obert tot l’any

Ajudes econòmiques del Centre de Suport a l'Estudiant
Aquestes ajudes estan destinades a atendre les necessitats bàsiques de l'alumnat que es trobe en
situacions socioeconòmiques imprevistes que els dificulte la continuació dels seus estudis.
Quines ajudes es presten?







Menú de menjador de migdia per als dies lectius.
Ajuda per a transport universitari, tant urbà com a interurbà, per a l'assistència a classe
i/o exàmens.
Impressions de material acadèmic.
Material de papereria i llibres.
Ajuda per a allotjament en període lectiu.
Uns altres, per a ajudes excepcionals que no estiguen recollides en les anteriors
modalitats i amb el mateix objectiu.

Sol·licituds: a través d'UA Cloud Campus Virtual - Aplicació Suport a Estudiants.

Consulta més convocatòries de beques i ajudes en:
web.ua.es/va/oia/becas-ayudas
cvnet.cpd.ua.es/AgendaUA/home/index/?idioma=va
web.ua.es/va/oia/documentos/llistats/infobeques.pdf

Servei d'Informació (Aulari II. Planta baixa)
Tlf:965 90 34 56 Fax:965 90 37 55 E-mail: informacio@ua.es

Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Curs 2019-2020
Dirigides a estudiants que cursen estudis universitaris de Grau o Màster Oficial.
Què inclou la beca?

Quantia fixa:
- Beca de matrícula: import dels crèdits dels quals l’alumnat es matricule per primera
vegada.
- Quantia fixa lligada a la renda de l’alumnat: 1.600 €
- Quantia fixa lligada a la residència de ‘alumnat: 1.500 €
- Quantia fixa lligada a la excel·lència acadèmica: entre 50 i 125 €

Quantia variable: El seu import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de
l'estudiant i de la seua renda familiar (mínim 60 €).
Requisits acadèmics
tindran en compte)

(els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es

Estudiants de primer curs de grau:





Matrícula a temps complet: 60 ECTS
Matrícula a temps parcial: 30 ECTS (només tindran dret a la beca de matrícula i a la
quantia variable mínima, 60 €).
Nota d’accés (exclosa la fase específica): 6.5
Nota d’accés (exclosa la fase específica ): de 5 a 6.49 es té dret només a la beca de
matrícula.

Estudiants que continuen estudis


Estudis de Grau: Matricular-se de 60 ECTS (les matrícules entre 30 y 59 ECTS només
tindran dret a la beca de matrícula i a la quantia variable mínima, 60 €).
Tindran dret a la beca total les matrícules de menys de 60 ECTS si la normativa de
permanència impedeix una matrícula superior.



Tots els estudis:
Per a obtenir beca
de matrícula
Branques

Per a obtenir la resta de quanties

Percentatge de
crèdits superats

Percentatge de
crèdits superats

Percentatge de crèdits
superats i nota mitjana
mínima

Ensenyaments
Tècnics

65 %

85 %

65 % i 6

Ciències

65 %

100 %

80 % i 6

Ciències de la Salut

80 %

100 %

80 % i 6,50

Ciències Socials i
Jurídiques
Arts i Humanitats

90 %

100 %

90 % i 6,50

Estudiants de Màster
Primer curs:



Matricular-se de 60 ECTS (les matrícules entre 30 y 59 ECTS només tindran dret a la beca
de matrícula i a la quantia variable mínima, 60 €).
Nota mitjana en el curs que da accés al Màster: 7.00 (si és un màster habilitant 6.50). Per
als ensenyaments tècnics, aquesta nota mitjana es multiplicarà per 1,17.

Segon curs:




Matricular-se de 60 ECTS (les matrícules entre 30 y 59 ECTS només tindran dret a la beca
de matrícula i a la quantia variable mínima, 60 €).
Nota mitjana en el curs anterior: 7.00 (si es un màster habilitant 6.50).
Haver superat el 100% de crèdits en el curs anterior.

Requisits econòmics
Hauran de reunir-se una sèrie de requisits econòmics atenent als ingressos que haja percebut la
unitat familiar en l’exercici fiscal anterior.
En funció dels llindars, es tindrà dret a:






Ingressos inferiors al llindar 1, tindran dret a:
- Beca de matrícula
- Quantia fixa associada a la renda
- Quantia fixa associada a la residència (si hi ha necessitat de residir fora
de domicili familiar)
- Quantia fixa lligada a la excel·lència acadèmica
- Quantia variable
Ingressos superiors al llindar 1 i inferiors al llindar 2, tindran dret a:
- Beca de matrícula
- Quantia fixa associada a la residència (si hi ha necessitat de residir fora
de domicili familiar)
- Quantia fixa lligada a la excel·lència acadèmica
- Quantia variable
Ingressos superiors al llindar 2 i inferiors al llindar 3:
- Beca de matrícula.
- Quantia fixa lligada a la excel·lència acadèmica
LLINDAR 1

LLINDAR 2

LLINDAR 3

Famílies d’1 membre

3.771

13.236

14.112

Famílies de 2 membres

7.278

22.594

24.089

Famílies de 3 membres

10.606

30.668

32.697

Famílies de 4 membres

13.909

36.421

38.831

Famílies de 5 membres

17.206

40.708

43.402

Famílies de 6 membres

20.430

43.945

46.853

Famílies de 7 membres

23.580

47.146

50.267

Famílies de 8 membres

26.660

50.333

53.665

Encara que es reunisquen els requisits de renda, NO es concedirà la beca si es donen els següents casos:
- Possessió de finques urbanes per valor superior a 42.900 € (exclosa l’habitatge habitual)
- Possessió de finques rústiques per valor superior a 13.130 € per cada membre computable de la unitat familiar.
- Si els rendiments de cabdal mobiliari/guanys i pèrdues patrimonials superen els 1.700 €.
- Activitats econòmiques amb valor de facturació superior a 155.500 €.

Com i quan presentar la sol·licitud?
La sol·licitud es presenta mitjançant el formulari online disponible en la pàgina del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=938 i
llevat que s’especifique en el formulari, no cal aportar cap documentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (per al curs 20192020 el termini serà fins el 15 d’octubre de 2019).

Consultar en la respectiva convocatòria altres possibles excepcions.at Valenciana

Beques de la Generalitat Valenciana
Curs 2018-2019
Dirigides a estudiants que cursen estudis universitaris de grau o màster oficial en universitats
públiques de la Comunitat Valenciana.
Què inclou la beca?
Import del crèdits matriculats per primera vegada i subsidiàriament els de segona matrícula.
Requisits acadèmics

(els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no es tindran en compte)

Estudiants de primer curs de grau:



Matrícula a temps complet: 60 ECTS.
Matrícula a temps parcial: entre 30 i 59 ECTS

Estudiants que continuen estudis:



Estudis de grau: Matricular-se de 60 ECTS (o matrícula a temps parcial entre 30 i 59 ECTS)
Tots els estudis:
Branques

Percentatge de crèdits a superar

Enginyeria i Arquitectura

60%

Ciències

60%

Ciències de la Salud

70%

Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats

80%

Estudiants de màster
Primer curs:



Matricular-se de 60 ECTS (o matrícula a temps parcial de entre 30 a 59 ECTS).
Nota mitjana en el curs que dóna accés al màster: 7,00 (si es un màster habilitant 6,50).
Per a els ensenyaments tècnics, aquesta nota mitjana es multiplicarà per 1,17.

Segon curs:




Matricular-se de tots els crèdits que resten per a obtindre la titulació.
Nota mitjana en el primer curs del màster: 7,00 (si es un màster habilitant 6,50).
Haver superat el 100% de crèdits en el curs anterior

Requisits econòmics
Hauran de reunir-se una sèrie de requisits econòmics atenent als ingressos que haja percebut la
unitat familiar en l’exercici fiscal anterior.
LLINDAR
Famílies d’1 membre

15.839 €

Famíliesembro
de 2 membres

27.073 €

Famílies de 3 membres

36.744 €

Famílies de 4 membres

43.846 €

Famílies de 5 membres

47.778 €

Famílies de 6 membres

51.228 €

Famílies de 7 membres

54.601 €

Famílies de 8 membres

57.928 €

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.391 € per cada nou
membre

Com i quan presentar la sol·licitud?
La sol·licitud i la documentació necessària, es presentarà en la Unitat de Beques (Pavelló d’Alumnat) o en
la forma que estableix la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, article 16 punt 4.
El model de sol·licitud es troba disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport:
www.ceice.gva.es/va/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios
El termini de presentació de sol·licituds per al curs 2018-2019 serà fins al 15 de febrer de 2019.

Ajudes per a estudis de Grau de la Universitat d'Alacant
Curs 2018- 2019. Dirigides a estudiants que cursen estudis universitaris de Grau en la UA.
Què inclou la beca?
La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 75% de les taxes de matrícula dels crèdits de
primera matrícula, sempre que no supere el topall màxim que es determine per a cada
convocatòria (en el curs 2018/2019 ha sigut 1.000 €). Subsidiàriament es finançaran els crèdits de
segona matrícula.
Requisits acadèmics

Estudiants de primer curs de grau:



Nota d'accés (exclosa la fase específica): 5
Matricular-se d'un mínim de 48 ECTS

Estudiants que continuen estudis


Matricular-se d'un mínim de 48 ECTS
Branques
Ensenyaments Tècnics
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats

Crèdits superats en el
curs anterior
50 %
50 %
60 %

Nota mitjana
mínima
3,40
4,25
4,25

70 %

4,25

El nombre mínim de crèdits fixats anteriorment no serà exigible, per una sola vegada, als alumnes
que per a finalitzar els estudis els reste un nombre de crèdits inferior a dita mínima.
Requisits econòmics
Hauran de reunir-se una sèrie de requisits econòmics atenent als ingressos que haja percebut la
unitat familiar en l'exercici fiscal anterior.
LLINDAR
Famílies d’1 membre

15.839 €

Famíliesembro
de 2 membres

27.073 €

Famílies de 3 membres

36.744 €

Famílies de 4 membres

43.846 €

Famílies de 5 membres

47.778 €

UMBRAL
Familias de 6
51.228 €
miembros
Familias de 7
54.601 €
miembros
Familias de 8
57.928 €
miembros
A partir del octavo miembro se añadirán
3.391€ por cada nuevo miembro

Com i quan presentar la sol·licitud?
Les sol·licituds s'emplenaran per via telemàtica a través del UA Cloud Campus Virtual.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (fins el 11 de març de
2019 per al curs 2018-2019).

Ajudes per a Màster Oficial de la Universitat d'Alacant
Curs 2018-2019.

Dirigides a estudiants que cursen estudis universitaris de Màster Oficial en la UA.
En cap cas l'ajuda objecte d'aquesta convocatòria aconseguirà a títols propis de la Universitat o
cursos d'especialització i perfeccionament.
Què inclou la beca?
La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 50% de les taxes de matrícula en el Màster Oficial,
sempre que no se supere el topall màxim que es determine per a cada convocatòria (en el curs
2018/2019 ha sigut 1.200 €).
Requisits acadèmics



Matricular-se d'un mínim de 48 ECTS
Obtenir una nota mínima de 6,5 en el curs per al qual se sol·licita l'ajuda

Requisits econòmics
Hauran de reunir-se una sèrie de requisits econòmics atenent als ingressos que haja percebut la
unitat familiar en l'exercici fiscal anterior.
LLINDAR
Famílies d’1 membre

15.839 €

Famílies embro
de 2 membres

27.073 €

Famílies de 3 membres

36.744 €

Famílies de 4 membres

43.846 €

Famílies de 5 membres

47.778 €

Famílies de 6 membres

51.228 €

Famílies de 7 membres

54.601 €

Famílies de 8 membres

57.928 €

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.391 € per cada nou
membre

Com i quan presentar la sol·licitud?
Les sol·licituds s'emplenaran per via telemàtica a través del UA Cloud Campus Virtual.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la convocatòria (fins el 11 de març de
2019 per al curs 2018-2019).

