BEQUES D’INTRODUCCIÓ A LA RECERCA
Quin es l’objectiu de les beques d’introducció a la recerca?
Les beques d’introducció a la recerca tenen com a objectiu promoure l'aprenentatge i la
iniciació dels estudiants en l'àmbit de la recerca i està adreçada a estudiants que estiguin
finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant un màster oficial en un centre propi de la
UdL.
Com puc sol∙licitar la beca d’introducció a la recerca?
Les sol∙licituds s'han de presentar en el registre electrònic previst en la seu electrònica de la
UdL, l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, amb el formulari EMSA
publicat en la pàgina web: http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/introduccio_recerca/ en els
terminis que marca la convocatòria, juntament amb la documentació necessària.
Quin és el termini per presentar la sol∙licitud?
El termini per presentar la sol∙licitud s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria a la
seu electrònica de la UdL i finalitza el 15 d’octubre de 2020.
Puc optar a la beca presentant més d’una sol∙licitud per projectes diferents?
No, l’estudiant només pot presentar una sol∙licitud en un projecte.
Quina és la documentació a presentar?
La sol∙licitud i el projecte de col∙laboració a desenvolupar en alguna línia de recerca d’un
departament o grup de recerca, avalat pel professor tutor, valorat pel Departament i signat
electrònicament pel Director/a del Departament.
Quin és el procediment d’adjudicació de les beques?
El procediment d’adjudicació d’aquestes beques estableix un ordre de prelació dels estudiants
basats en criteris acadèmics així com en la valoració dels departaments.
Quina és la durada de la beca?
La beca s’ha de realitzar durant un màxim de 7 mesos a comptar des de la data d’incorporació i
la data màxima de finalització serà el 30 de juny de 2021.

Què he de fer si m’adjudiquen la beca?
Cal que acceptis la beca, dins del termini que preveu la base 9 de la convocatòria.
Important: Si no acceptes la beca dins el termini previst, perdràs la beca.
Que he de fer per acceptar‐la?
L’acceptació i la tramesa de documentació que es demana s’ha de realitzar per correu
electrònic a través de l’adreça, suportestudiants@udl.cat i cal utilitzar l’adreça electrònica
institucional.
On puc trobar la documentació que he de presentar?
Pots consultar la base 9 de la Convocatòria.
Quina és la dotació econòmica de la beca?
Si ets estudiant de darrer curs de grau, 1.250€ distribuïts en pagaments mensuals.
Si ets estudiant de màster, 1.750€ distribuïts en pagaments mensuals.
Si he gaudit una vegada de la beca d’introducció a la recerca, la puc sol∙licitar de nou?
No, únicament pots ser beneficiari d’aquesta beca una vegada durant la teva etapa d’estudis a
la Universitat de Lleida.
Si he gaudit de la beca d’introducció a la recerca el curs acadèmic 2019‐2020, i el curs
2020/2021 em matriculo en un màster oficial a la Universitat de Lleida puc percebre algun
tipus d’ajut?
Sí, podràs rebre un ajut únic de fins a 500€. Caldrà que et matriculis de 60 crèdits en un màster
oficial i que sol∙licitis l’ajut en el termini de 10 dies després de formalitzar la matrícula en el
màster. L’ajut serà proporcional al nombre de crèdits matriculats.
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