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Convocatòria de beques-salari
Què és
Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants que havent accedit a
la Universitat de Lleida amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, estiguin matriculats
en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2021-2022 i mantinguin el seu nivell d'excel·lència.
Qui pot sol·licitar una beca-salari
Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants ja becats amb una beca-salari els cursos acadèmics 2019-2020,
2018-2019, 20172018 i 2016-2017 i matriculats en estudis de Grau en els centres propis de la UdL el curs
acadèmic 2021-2022.
El requisit acadèmic serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les
següents:
7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, Ciències Socials i jurídiques, i Ciències de
la Salut.
7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats.
El requisit econòmic serà acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 2.

Quan es pot sol·licitar
Els estudiants que vulguin sol·licitar la renovació de la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i
presentar-lo fins al 15 d'octubre de 2021.
També hauran de sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar que facilita l'AGAUR per al curs 2021-2022
[

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2018-2019?category=774
] fins al 14 d'octubre de 2021.

On s'ha de presentar la sol·licitud
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En el Registre electrònic [ https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php ] previst en la seu electrònica de la
Universitat de Lleida.
Quina documentació has de presentar
1. Imprès de sol·licitud de renovació [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/SolRenovBecaSalari2020-21.pdf ]

(formulari EMSA).
2. Declaració de responsabilitat.

BASES REGULADORES [ https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=309588&idens=14 ]
RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DE LA CONVOCATÒRIA [ https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=309621&idens=14 ]

Instruccions [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/IntruccionsRenovBecaSalari2021_22.pdf ]per

formalitzar la sol·licitud

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària:
Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
suportestudiants@udl.cat [ mailto:suportestudiants@udl.cat ]
Tel. 973 003 589 / 973 003 588

amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"
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