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1 Accedir a l’aplicació curricul@

Figura 1. Portal públic de recerca de la Universitat de Lleida

Dirigir-se a la pàgina http://webgrec.udl.cat i accedir al menú curricul@ >> Entrada a curricul@.
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2 Autentificar-se a l’aplicació curricul@

Figura 2. Pàgina web d’identificació

Introduir el Codi d’accés i Password en l’apartat d’usuaris de la Universitat de Lleida.

 El Codi d’accés i el Password són les dades d’usuari que s’utilitzen habitualment als diferents serveis de la 
universitat  (per exemple, per entrar al Campus Virtual Sakai)
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3 Accedir a l’aplicació de gestió de beques

Figura 3. Portal públic de recerca de la Universitat de Lleida

A la part esquerra de curricul@ és troba l’accés a l’aplicació de gestió de Beques de Projecte -figura3-
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4 Llistat de beques

Figura 4. Aplicació de becaris de projecte

Aquesta és l’aplicació per gestionar els becaris de projecte. En la part central es troba el llistat de beques creades 
anteriorment així com l’opció d’afegir una nova beca.
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5 Crear una nova beca

          Figura 5. Formulari de creació de beques.

Per a convocar una nova beca de projecte cal fer clic a l’opció d’afegir una nova beca i omplir el formulari resultant. 

 S’agafen tots els camps disponibles de la base de dades de recerca -figura 5-.
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al que vincular la beca 
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6 Modificar, esborrar i publicar beca

                 Figura 6. Modificar o esborrar en estat esborrany

Una vegada afegida la beca, l’aplicació torna a la pantalla principal on estan el llistat de beques disponibles. 
Es pot veure la nova beca creada en estat esborrany -figura 6- i té diferents opcions com:

 Modificar el contingut de la beca
 Esborrar la beca
 Publicar la beca al web de la UdL
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7 Imprimir documentació

Figura 7. Imprimir documentació

Després de publicar la beca, aquesta canvia l’estat a convocada i mostra l’opció d’imprimir: 

 Imprimir els documents referents a la beca convocada -figura 7-

Bases de la convocatòria Convocatòria de la beca Imprès de sol·licitud
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8 Inscripció dels sol·licitants 

Figura 8. Web pública de beques convocades

A la web de la UdL és troba el llistat de les beques convocades amb els enllaços a la documentació relacionada així com 
l’accés al formulari on s’han de dirigir els candidats per fer la sol·licitud

                          Figura 9. Accés al formulari de sol·licitud 

          Figura 10. Formulari de sol·licitud de beques de projecte
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9 Concedir beca

Figura 11. Accés als sol·licitants de la beca

Al llistat de beques -pantalla principal- està l’opció llista de sol·licitants que permet accedir a la pantalla per concedir la beca:

Figura 12. Llistat de sol·licitants i concessió de la beca 

En aquesta pantalla veiem un llistat dels sol·licitants a la beca i permet concedir la beca. Té opcions -figura 12- :

 Veure el detall de les dades del sol·licitant.
 Concedir la beca a un sol·licitant.
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10 Resolució beca

Figura 13. Imprimir documentació.

Concedida la beca, l’estat canvia a concedida i mostra l’opció d’imprimir -figura 13- :

Convocatòria de la beca Acta de resolució
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L'acta de resolució
es publica automàticament 
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Correcció de dades

Per a fer correcció de dades en beques publicades o concedides posar-se en contacte:
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Oficina de Suport a l’R+D+I info@oficinaRDI.udl.cat
Campus de Cappont     +34 973 00 35 55
C. de Jaume II, 67 bis, 3a planta +34 973 00 35 56
E-25001 Lleida


