Ja sé quin és el meu tram, què faig?
Si l’acreditació de l’AGAUR et diu que ets estudiant de TRAM 1, has de demanar la BECA GENERAL del
Ministeri d’Educació.
Si el teu tram està entre el 2 i el 5, optaràs automàticament a la BECA EQUITAT de la Generalitat.

Quina diferència hi ha entre la BECA GENERAL i la BECA EQUITAT?

Més a...
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http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes

Els estudiants que compleixen els requisits econòmics i acadèmics establerts pel Ministeri d’Educació poden demanar una BECA GENERAL i tenen la gratuïtat TOTAL de la matrícula dels estudis universitaris.

@UdL_info
@siau_UdL

Els estudiants que es beneficien de la BECA EQUITAT, obtenen una rebaixa que va del 80% fins al 10% en funció
del tram de renda al qual pertanyen. A menys ingressos econòmics, més alt és el descompte. En aquesta modalitat
de beca, NO hi ha REQUISITS ACADÈMICS.

universitatdelleida
APP

SÍ

NO

Has rebut una beca general el curs anterior

Matricula’t demanat
condició de becari

Demana:
Acreditació de becari condicional + Acreditació tram de renda familiar

UdLapp

suportestudiants@udl.cat

973 00 35 88 / 973 00 35 89
Sol·licita la beca general

Compleixis requisits
econòmics beca general

Matrícula gratuïta

Comprovació requisits
acadèmics per part
de la Universitat

Tram 1

Tram 2 al 5

Tram 0

Compleixes

Tramitació automàtica
de la beca EQUITAT

Matricula’t amb
pagament fraccionat

Pagament en funció
del tram assignat

Compensació beca

Vicerectorat d’Estudiants / Edicions de la Universitat de Lleida · DL: L 749-2019

+

Beques i Ajuts

PER ALS ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS
UNIVERSITAT DE LLEIDA

BEQUES GENERALS I BECA EQUITAT
Què és el sistema de tarifació social? Com me’n puc beneficiar?
Aquest sistema de preus dels estudis universitaris s’estableix segons la renda familiar i garanteix que cap estudiant
quedi fora de la universitat per motius econòmics.
El sistema de tarifació posa a l’abast de l’estudiant i de les seves famílies diferents beques i ajuts que permeten des
de la total gratuïtat de la matrícula fins a descomptes d’entre el 10% i el 80%.
L’AGAUR és l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca que està a disposició dels estudiants de les universitats per tal de facilitar informació i resoldre els dubtes.

Què són els trams?

Beques i ajuts per a tu
Et donem la benvinguda a la Universitat de Lleida, la teva,
i una de les que més s’ocupa i es preocupa d’ajudar els nostres estudiants, també en el suport econòmic. Entres a formar
part de la nostra comunitat i volem fer-te conèixer tot el que
podem fer per tu. Aquí trobaràs diverses oportunitats d’ajuts i
beques, que et faran més fàcil el desenvolupament dels teus
estudis des del punt de vista econòmic, però també perquè
contribuiran a la teva formació, complementant la del teus
estudis de grau. En aquest document trobaràs tota mena de
beques i ajuts diversos, amb l’explicació dels seus diferents
objectius. Consulta’ns tot el que necessitis. Volem que la teva
estada a la Universitat de Lleida et sigui el més agradable,
formativa i planera possible. Sol·licita l’ajut o la beca que consideris, així contribuiràs a què puguem seguir ajudant-te a tu i
als teus companys i companyes. Vosaltres feu UdL!

BEQUES PRÒPIES DE LA UdL
Ajuts a la discapacitat
Poden participar en aquesta convocatòria
tots els estudiants que tinguin el certificat
de reconeixement de discapacitat i que
tinguin necessitats especials justificades,
així com aquells que tinguin reconeguda
una ITP.
I amb l’objectiu de facilitar pràctiques
externes als estudiants universitaris amb
discapacitat, la Fundación ONCE i la CRUE,
posen al vostre abast també una convocatòria de beques.

Ajuts per a la
cooperació
Vols participar en projectes i mobilitats de cooperació internacional per al
desenvolupament? t’esperen a l’oficina
de Desenvolupament i Cooperació.

Cal tenir tres conceptes clars: el de TRAM, el d’ACREDITACIÓ i el de BECA.
El sistema de tarifació social té SET TRAMS diferents, DOS tipus d’ACREDITACIÓ i DOS modalitats de BECA.

Com pots saber exactament quin tram et correspon?
El primer que s’ha de fer és demanar una ACREDITACIÓ a l’AGAUR. Les acreditacions que expedeix l’AGAUR són
únicament de caràcter econòmic i, per tant, només t’informaran si la teva renda familiar se situa entre els TRAMS 1 i 6.
El TRAM 0 està subjecte a requisits acadèmics que estableix el Ministeri d’Educació.

Quina diferència hi ha entre el Tram 0 - Tram 1?
Tenen el mateix nivell de renda, la diferència entre ells és que el TRAM 0 correspon a la BECA GENERAL del Ministeri
d’Educació, que estableix requisits acadèmics a banda dels requisits econòmics per poder beneficiar-se d’una total
gratuïtat de la matrícula.
Si no compleixes els requisits acadèmics, però sí els de renda, ets estudiant de TRAM 1 i per tant, podràs obtenir una
BECA EQUITAT de l’AGAUR, amb una rebaixa del 80% en el preu de la matrícula.

Tram 0 - Tram 1

Tram 4
Tram 5
Tram 6

Si et matricules a la UdL i tens una nota mitjana d’expedient
acadèmic de batxillerat d’entre 9 i 10 i un tram de renda entre
l’1 i el 3, pots obtindre un ajut mensual de 400 euros. Si compleixes els requisits acadèmics i econòmics de la convocatòria,
tindràs aquest ajut durant tota la teua vida acadèmica.

Ajuts per a activitats organitzades per
estudiants
Si formeu part d’una associació o d’algun consell d’estudiants, la UdL posa al vostre abast aquesta convocatòria per tal
que organitzeu activitats culturals, de participació i de representació estudiantil.

Ajuts de formació complementària
BECA GENERAL o BECA EQUITAT

Tram 2
Tram 3

Beques-salari

BECA EQUITAT amb una rebaixa
sobre el preu de la matrícula
des del 70% fins al 10%

T’interessa rebre una formació complementària remunerada? Aquest ajuts s’assignaran segons la nota mitjana
del teu expedient acadèmic. A través d’un programa de
formació específic que estarà relacionat amb els estudis
que curses.

Beques d’introducció a la
recerca
Estàs matriculat al darrer curs de grau o
màster? O, tens més del 75% dels crèdits superats? I una nota mitjana entre 7 i 7,60 segons
l’àmbit de coneixement?
Pots col·laborar amb un grup de recerca de la
UdL i donar impuls a la teua carrera científica.

Ajuts per a l’habitatge i el desplaçament
Et desplaces cada dia del domicili familiar a la UdL? Vius en un
pis o estàs en un a residència a Lleida? Si compleixes els requisits
econòmics i acadèmics de la convocatòria, pots obtindre un ajut per
habitatge o per desplaçament.

Ajuts per aprendre llengües
Has fet cursos d’una 3a llengua? T’has presentat a un examen? Has aprovat i tens el certificat oficial? Presenta la documentació si has assolit des del nivell A2 fins al C2 i podràs optar
a un ajut.
Si ho has realitzat a l’Institut de Llengües de la UdL, recorda
que ho pots presentar a l’AGAUR dins el programa PARLA 3.

Ajuts per a la mobilitat
Has participat, estàs a punt de participar o
vols participar en algun programa de mobilitat
de la UdL? Tens dubtes sobre quin destí triar,
què et trobaràs quan arribis, on et pots allotjar,
etc? Pots anar a l’Oficina de Relacions Internacionals i t’informaran.
Has participat en algun programa de mobilitat del teu centre, que no sigui Erasmus? O
has realitzat pràctiques voluntàries fora de la
UdL o t’has desplaçat per a dur a terme alguna
recerca del projecte de fi de grau? Consulta els
diferents ajuts.

Ajuts a l’estudi

ONCE

Si tens problemes econòmics o una situació familiar imprevista, la UdL publica aquests ajuts per aquells estudiants que
es trobin en situacions d’especial dificultat econòmica.

Programa de pràctiques per a estudiants universitaris
amb discapacitat que hagin superat més del 50 % de crèdits de grau o màster.

