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BEQUES PELS ESTUDIANTS SOCIS DE L’ACIA
2018

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. Les convocatòries es tancaran el 27 d'abril, el
6 de juliol i el 5 de desembre de 2018.
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. L'import es pot destinar tant
a la inscripció com a les despeses de transport, allotjament i/o manutenció,
sempre que s'aportin els justificants corresponents.
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,
Joaquim
Meléndez,
a
l’adreça
de
correu
electrònic:
joaquim.melendez@udg.edu
b. La sol·licitud només es pot fer per congressos que encara no s’hagin
realitzat. Ha d’incloure la informació següent:
i. Nom de l'estudiant
ii. Afiliació i grup de recerca al qual pertany
iii. Carta de suport a l'estudiant per part del director de la tesi
iv. Situació laboral (estudiant no remunerat, becari, contractat, etc.)
v. Dades del congrés (nom, lloc de celebració, dates, organització)
vi. Detalls del treball acceptat (si és el cas): títol, autors.
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 (contactar amb la tresorera) els documents
acreditatius necessaris:
i. Comprovants de la despesa efectuada per l'estudiant
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ii. Còpia del certificat d'assistència.
e. La resolució serà en el termini de 15 dies a partir de la data de cada
convocatòria.
f. Es farà publicitat al web de l'ACIA dels receptors de la beca i l'ACIA es
reserva el dret de fer-ne difusió a través d'altres xarxes socials i medis de
comunicació.
g. 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 i poden sol·licitar una de les beques d’assistència al CCIA
destinades a despeses de desplaçament i allotjament (cal que formalitzin
la sol·licitud)
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SOL·LICITUD BECA ASSITENCIA AL CCIA 2018
Dades del sol·licitant:
Nom:

Cognoms:

E‐mail:

Tel:

Adreça de
contacte:

Afiliació:

Situació
laboral:
Modalitat
sol·licitada:
Títol article:

Grup de
recerca:
Darrers
estudis
matriculats
 A‐ Allotjament i transport
 B‐ Inscripció gratuïta

Curs
Data:

Autors:
Congrés

Dates:
Lloc de
celebració:
Organització:

Documentació adjunta (marcar les caselles corresponents):
 Soc estudiant

 Soc soci de l’ACIA. Número: . . . . . . . . . . . . .

 Declaro que no he gaudit d’aquesta en anteriors edicions.
 Em comprometo a presentar l’article al proper Congrés de l’ACIA


Carta de recolzament del tutor/director de tesi
 Nom del Director de tesi:
 Afiliació:



Altres documents que el sol·licitant cregui oportú. Indicar quins:

Nota:
Aquesta sol·licitud i la documentació que calgui s’ha d’enviar per correu electrònic
a joaquim.melendez@udg.edu

