
BEQUES PELS ESTUDIANTS SOCIS DE L’ACIA 
 
1. L'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (ACIA) convoca beques per a 
estudiants socis de l’ACIA per assistir a congressos. 
 
2. Hi haurà tres convocatòries l'any per a la presentació de sol·licituds de beques, amb les 
resolucions corresponents. Aquest curs 2015-16, les convocatòries es tancaran el 4 de 
desembre, l’1 d’abril i l’1 de juliol. 
 
3. El pressupost anual és de 1500 euros, dedicant 500 euros a cadascuna de les tres 
convocatòries. Donat el cas, es poden emprar els diners romanents de les convocatòries 
anteriors si no s’ha usat tot el pressupost. 
 
4. La quantitat assignada a la beca serà d'acord amb el tipus de congrés. Es considerarà 
un màxim de 250 euros per congressos celebrats a Europa i 500 euros per congressos que 
es celebrin fora d'Europa. 
 
5. El procediment és com segueix. 
 

a. Els estudiants socis de l’ACIA sol·liciten la beca a l'ACIA enviant la informació 
següent (punt b) al responsable de beques del consell rector, René Alquézar, a 
l’adreça de correu electrònic: ralquezar@iri.upc.edu 
 
b. La sol·licitud només es pot sol·licitar per congressos que encara no s’hagin 
realitzat. La sol·licitud ha d’incloure la informació següent: nom de l'estudiant, 
afiliació i grup de recerca al qual pertany, carta de suport a l'estudiant per part del 
director de la tesi, situació laboral (estudiant no remunerat, becari, contractat, 
etc.), nom del congrés i detalls de la seva organització (lloc de celebració), detalls 
del treball acceptat (si és el cas). 
 
c. La comissió corresponent en fa la selecció i la comunica als estudiants. Per a la 
selecció es tindrà en compte, a banda de la informació subministrada per 
l'estudiant, el congrés (la seva qualitat i que hi hagi diversitat en les conferències), 
el grup de recerca (que hi hagi diversitat en els grups de recerca recolzats) i si 
l'estudiant ja ha estat recolzat anteriorment. El consell rector pot demanar 
informació addicional en cas de necessitar-la a l'hora de prendre la decisió. 
 
d. L'import de la beca es pagarà directament a l'estudiant. L'estudiant 
subministrarà a l'ACIA els documents acreditatius necessaris. 
 
e. Es fa publicitat al web de l'ACIA dels receptors de la beca. Els estudiants becats 
es comprometen a fer una presentació del seu treball en el següent CCIA en una 
sessió especial ("El racó del becari esponsoritzat"), i amb aquest objectiu tindran 
la inscripció gratuïta al congrés. A més, poden sol·licitar una de les beques 
d’assistència al CCIA destinades a despeses de desplaçament i allotjament. 


