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Programa d’ajuts de la Universitat de Lleida per a estudiants de màster procedents 

de sistemes universitaris estrangers. Curs 2020/21 
 
 
Article 1. Finalitat 
 
El Vicerectorat d’Internacionalització convoca aquest programa per tal d’afavorir el 
procés d’internacionalització de la UdL mitjançant la incorporació d’estudiants 
procedents de sistemes universitaris estrangers i el procés d’internacionalització a 
casa.  
 
 
Article 2. Objecte 
 
Aquest programa té com a objecte atorgar ajuts a estudiants procedents de sistemes 
universitaris estrangers que es matriculin a la UdL el curs 2020/21 per tal d’obtenir la 
titulació de màster universitari oficial i que es comprometen a donar suport a la 
projecció internacional de la Universitat de Lleida i/o a cursar estudis de doctorat 
vinculats a les línies i equips de recerca de la Universitat de Lleida.  
 
 
Article 3. Pressupost 

 
La quantitat que es destinarà a aquests ajuts serà l’establerta pel pressupost de la 
Universitat de Lleida per a l’any 2020. L’import global d’aquesta convocatòria és amb 
càrrec al projecte 0859 de la unitat de Relacions Internacionals (orgànica 0902).  
 
 
Article 4. Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts estudiants de nou accés i de qualsevol 
nacionalitat que compleixin els requisits següents: 
 

a) Haver estat preadmesos en un dels programes de màster que es detallen a 
l’annex 1 durant el curs 2020/21.  

b) Accedir al màster universitari de la UdL amb una titulació universitària no 
pertanyent al sistema universitari de l’Estat espanyol. 

c) No estar en possessió d’un màster oficial espanyol. 
d) No estar en possessió del títol de doctor. 
e) No tenir residència permanent a l’Estat espanyol. 
f) No ser beneficiaris, a data de la sol·licitud, de cap altra beca o ajut de la UdL per 

sufragar les despeses de matrícula. 
 
També poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants dels màsters de 90 o 120 crèdits 
que n’hagin estat beneficiaris el curs anterior.  
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Article 5. Ajuts i forma de pagament 
 
5.1. Els beneficiaris quedaran exempts de pagar l’import de la matrícula, les taxes 
(administratives, acadèmiques i d’estudi d’homologació de títols estrangers) i 
l’assegurança escolar. En el cas dels màsters en què la matrícula no es paga 
directament a la UdL els beneficiaris rebran l’import que hagin abonat prèviament a la 
institució que gestiona la matriculació. 
 
A més, els beneficiaris que es matriculin en un programa de màster en modalitat 
presencial o semipresencial que requereixi la presència a Lleida durant tot el curs 
rebran 2.500 euros en concepte d’ajut per a l’allotjament i la manutenció. En el cas 
dels màsters en modalitat semipresencial que no requereixin aquesta presència l’ajut 
serà de 1.000 €. Els beneficiaris matriculats en la modalitat virtual no rebran cap ajut 
per aquest concepte.  
 
Aquest ajut per a allotjament i manutenció es farà efectiu per transferència bancària 
en dos pagaments: un primer pagament del 50% de l'import a l’inici de l’estada i un 
segon 50% a l’inici del segon quadrimestre. Per tal de poder fer efectiu el segon 
pagament serà necessari un informe del coordinador o coordinadora del programa de 
màster corresponent que certifiqui l’aprofitament acadèmic per part de l’estudiant.  
 
En el cas de renovacions d’ajuts concedits per a la modalitat B de la convocatòria 
2017/18, la quantitat de l’ajut per a estada i manutenció serà l’establerta en aquella 
convocatòria.  
 
5.2. Per tal de poder fer efectius aquests pagaments el beneficiari haurà d’haver 
matriculat els crèdits corresponents al curs 2020/21 del màster per al qual hagi rebut 
l’ajut i haver-ne lliurat l’acceptació a Relacions Internacionals.  
 
5.3. Aquests ajuts estaran subjectes, si s’escau, a les retencions previstes en la 
legislació fiscal.  
 
5.4. La contractació de les assegurances d’assistència mèdica, d’accidents i de 
repatriació, el pagament de la taxa de preinscripció i altres despeses que es puguin 
derivar de la realització d’estudis a la UdL són responsabilitat de l’estudiant.  
 
 
Article 6. Sol·licituds 
 
6.1. La sol·licitud estarà disponible en línia al lloc web de Relacions Internacionals: 
<http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/masteres>  
 
6.2. La documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud en línia és la següent:  

a) currículum vitae  en format Europass;  
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b) fotocòpia del passaport o document d’identitat en vigor; 
c) carta de motivació en què consti el compromís a participar activament en  

donar suport en la projecció internacional de la Universitat de Lleida i/o a 
cursar posteriorment estudis de doctorat vinculats a les línies i equips de 
recerca de la Universitat de Lleida. 

d) certificat de pagament de la taxa de preinscripció en cas que el període de 
preinscripció estigui obert durant el període de sol·licitud (les dates de 
preinscripció es poden consultar a la pàgina web 
http://www.udl.cat/estudis/poficials.html);  

e) fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial del sol·licitant acompanyat 
de l’expedient acadèmic complert, que haurà d’incloure totes les matèries 
cursades, els seus crèdits i la seua qualificació; 

f) nota mitjana obtinguda durant els estudis calculada pel Servicio de Cálculo de 
Notas Medias de estudios universitarios realizados en el extranjero  de l’ANECA; 

g) fotocòpia compulsada del títol o títols acadèmics del sol·licitant; 
h) certificat de coneixements lingüístics en cas que el màster pel que es demana 

l’ajut l’exigeixi.  
 
6.3. Aquesta convocatòria estarà oberta des del 24 de febrer fins el 27 de març de 
2019.  
 
6.4. Es denegarà tota sol·licitud que no compleixi els requisits establerts en aquesta 
convocatòria o que es presenti fora de termini. Quan la documentació presentada sigui 
incompleta es requerirà les persones interessades perquè en el termini de deu dies 
n’esmenin els defectes. 
 
 
Article 7. Criteris de selecció 
 
7.1. La proposta de resolució d’aquests ajuts és competència de la Comissió de 
Relacions Internacionals i Mobilitat, presidida per la vicerectora d’Internacionalització. 
 
7.2. Les sol·licituds presentades es puntuaran en funció dels criteris que es detallen a 
continuació: 
 

7.2.1. Sol·licituds per a primer i segon semestre: 
a) Nota final de l’expedient acadèmic de la titulació universitària amb què 

s’accedeix al màster (segons el càlcul de l’ANECA); (fins a 3 punts). 
b) Curriculum vitae (formació prèvia, coneixements d’idiomes, estades a 

l’estranger, participació en programes de mobilitat, experiència 
professional) (fins a 2 punts), segons la valoració del coordinador del 
programa de màster corresponent; 

c) Carta de motivació orientada a la contribució que pot realitzar el sol·licitant 
en la promoció de la internacionalització de la Universitat de Lleida i/o als 
grups o línies de recerca a la UdL mitjançant estudis posteriors de Doctorat 
(fins a 3 punts). 
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d) Accedir als estudis de màster amb una titulació d’una universitat amb la 
qual la UdL tingui signat un conveni específic d’intercanvi d’estudiants (fins 
a 1 punt)  

e) Sol·licitar l’accés a estudis de màster que integrin en el seu programa una 
clara vocació d'internacionalització de la Universitat de Lleida: màsters 
Erasmus Mundus i altres programes interuniversitaris internacionals o que 
estiguin en procés de sol·licitar ser-ho (fins a 1 punt). 
 

7.2.2. Sol·licituds per a tercer i/o quart semestre (renovació): haver aprovat tots els 
crèdits matriculats el curs anterior.  

 
7.3. La Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat farà una proposta de resolució 
d’acord amb els criteris següents:  

a) La puntuació obtinguda per cada sol·licitant d’acord amb els criteris de l’apartat 
anterior.  

b) La distribució equitativa de beneficiaris entre els diferents programes de 
màster.  

 
7.4. En el cas que algun dels màsters inclosos a l’annex 1 no s’arribés a impartir el curs 
2020/21, s’oferirà a l’estudiant seleccionat la possibilitat d’optar a un altre màster 
inclòs al mateix annex. 
 
 
Article 8. Resolució 
 
La resolució dels ajuts correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat, 
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data límit per a la presentació 
de sol·licituds i la vicerectora d’Internacionalització n’informarà al Consell de Govern. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós 
administratiu, davant el Consell de Govern de la Universitat de Lleida en el termini d'un 
mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la 
publicació de la convocatòria, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Article 9. Acceptació de l’ajut 
 
Els estudiants seleccionats hauran de lliurar a la unitat de Relacions Internacionals el 
document d’acceptació de l’ajut degudament signat.  
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A més, els estudiants que hagin de rebre pagaments per transferència bancària hauran 
de lliurar la següent documentació:   

a) còpia del passaport,  
b) còpia del visat d’estudiant,  
c) número d’identificació d’estrangers (NIE) o resguard, 
d) número de compte bancari espanyol. 

 
 
Article 10. Accés a la UdL 
  
La concessió de l’ajut no implica en cap cas l’admissió automàtica al màster 
universitari. L’estudiant ha de posar-se en contacte amb la secretaria acadèmica 
corresponent per tal d’aportar tota la documentació requerida degudament 
legalitzada per via diplomàtica i fer tots els tràmits d’accés necessaris per accedir als 
estudis per als quals ha obtingut l’ajut. 
 
 
Article 11. Renúncia a l’ajut 
 
La renúncia a un ajut concedit s’ha de fer mitjançant un escrit motivat adreçat a la 
vicerectora d’Internacionalització. 
 
 
Article 12. Incompliment 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta 
convocatòria en la seua totalitat. En cas d’incompliment, la persona beneficiària haurà 
de retornar l’import de l’ajut. En cas que s’hagin abonat quantitats de forma indeguda, 
sigui perquè es detecti un error en el procediment, sigui perquè l’estada efectivament 
realitzada és més curta que els mesos pels quals s’ha concedit l’ajut, sigui per ocultació 
o falsejament de dades en la sol·licitud, la persona beneficiària de l’ajut haurà de 
reintegrar la quantitat percebuda indegudament i se li exigirà l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi 
el reintegrament, tal com estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
 
Article 13. Incompatibilitats 
 
Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres procedents de fons propis de la 
UdL que hagin estat concedits en concepte d’ajut a la matrícula.  
 
 
Article 14. Publicitat  
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La publicació de tots els tràmits de la convocatòria, així com la resolució final es 
publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica: 
 <https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=14> 
 
 
Article 15. Incidències 
 
La vicerectora d’Internacionalització pot dictar totes les normes complementàries que 
siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la 
potestat d'interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l'abast o significat 
d'algun dels seus preceptes. La vicerectora d’Internacionalització pot resoldre 
qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui produir en el desenvolupament 
d’aquesta convocatòria. 
 
 
Article 16. Protecció de dades 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016, de protecció de les persones físiques 
quant al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades:  
 
- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones 

candidates, en el present procediment d'atorgament d'ajuts, és la Universitat de 
Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor 
Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de 
dades: dpd@udl.cat). 

- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats 
inherents al present procediment d'atorgament d'ajuts.  

- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present 
procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per 
impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es 
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i 
eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació 
documental aprovades per la Generalitat de Catalunya 
<http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/>.  

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats de la UdL inherents a 
l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; en 
concret, la potestat d'atorgar beques i ajuts a l'estudi, prevista en l'article 45 de la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.  

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament 
previstos en la Llei.  

- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la 
rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el 
present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant escrit tramès a l'adreça 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=14
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dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat 
(https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics." 

 
 
Article 17. Recursos 
 
Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i 
independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, 
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució que posi fi a la via administrativa, tal com disposen els art. 8.3, 46.1 i 14.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució 
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que la va dictar. 
En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment 
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 
d’acord amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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Annex 1 
 

Programes de màster inclosos en aquesta convocatòria 

 

Màsters universitaris o interuniversitaris de caràcter presencial i/o semipresencial 

• Educació per a la Salut (presencial i semipresencial) 
• Enginyeria del Cuir (Campus d’Igualada) 
• Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants (modalitats semipresencial i 

virtual) 
• Formació Avançada del Professorat d’Educació Infantil i Primària 

(semipresencial) 
• Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyament d’Idiomes 
• Fructicultura 
• Gestió administrativa (semipresencial) 
• Gestió d’Àrees de Muntanya (semipresencial) 
• Gestió de Sòls i Aigua  
• Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social  

(semipresencial) 
• Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària 
• Incendis Forestals. Ciència i gestió integral (semipresencial) 
• Màrqueting de Mitjans Socials (semipresencial) 
• Neuropsicologia (semipresencial) 
• Peritatge, Avaluació i Anàlisis d’Obres d’Art 
• Protecció integrada de cultius 
• Psicopedagogia 
• Recerca en Salut (semipresencial) 
• Sanitat i producció porcina 
• Simulació Clínica i Seguretat del Pacient (Campus d’Igualada i Campus de 

Ciències de la Salut) 
• Sistema de Justícia Penal (semipresencial, s’imparteix parcialment a la 

Universitat Jaume I de Castelló) 
 
Impartits en anglès: 
• Biomedical Research 
• Informatics Engineering 
• Master of Science Erasmus Mundus in Spatial and Ecological Modelling 

European Forestry – Erasmus Mundus  
• Mediterranean Forestry and Natural Resources  
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Màsters universitaris o interuniversitaris impartits exclusivament en la modalitat 
virtual 

 
• Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat 
• Identitat Europea Medieval 
• Llengües Aplicades. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


