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BEQUES 2020 PER ASSISTENCIA A CONGRESSOS 

 
1. Enguany hi haurà dues convocatòries per a la presentació de solꞏlicituds de beques 

per assistir a congressos. Les convocatòries tancaran el 15 de setembre i el 15 de  
desembre de 2020.  

 
2. El pressupost d'enguany és de 2700 euros. L'ACIA aporta 1500 euros i la UAB 

altres 1200€ a través del Programa de Doctorat en Informàtica. La quantitat 
assignada a la beca serà de fins a 500 euros. 
 

3. Poden ser beneficiaris d’aquest ajut els estudiants universitaris, membres de l'ACIA 
o matriculats al Programa de Doctorat en Informàtica, especialitat IA, de la UAB. 
També es podran presentar socis que no en el moment de la solꞏlicitud no siguin 
estudiants però ho hagi estat durant els darrers 6 mesos. 
 

4. Els candidats que optin a l’ajut de la UAB cal que facin la solꞏlicitud a través del 
Programa de Doctorat i informin a l’ACIA d’aquesta solꞏlicitud. 
 

5. Els conceptes als quals es podrà destinar l’ajut són: la inscripció, despeses de 
transport i l’allotjament i/o manutenció. 
 

6. Solꞏlicitud de l’ajut: 
a. Es farà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al responsable de 

beques del consell rector, Joaquim Meléndez (joaquim.melendez@udg.edu) 
amb la següent informació:  

i. Solꞏlicitud degudament complimentada i signada amb informació 
sobre el solꞏlicitant, el congrés i el treball presentat segons l’Annex 
I.)  

ii. Carta de suport a l'estudiant per part del director de la tesi 
7. Selecció de candidats, per part de la comissió corresponent designada pel Consell 

Rector de l’ACIA. 
a. 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. 

b. Un cop fet la priorització aquesta es comunicarà a tots els solꞏlicitants en el 
termini de 15 dies a partir de la data de cada convocatòria.  

8. Execució i justificació de l’ajut:  
a. L'import de la beca es pagarà directament a l'estudiant un cop justifiqui la 

despesa efectuada. Els beneficiaris hauran de presentar dels justificants 
corresponents a la tresorera de l’ACIA juntament amb el certificat 
d’assistència al congrés. 

9. Publicitat i difusió: 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. 
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Annex 1: SOLꞏLICITUD BECA ASSISTENCIA A CONGRES 2020 
 

 
Dades del solꞏlicitant:  
 

Nom:   
 

Cognoms:  

E-mail:  
 

Tel:  

Adreça de 
contacte: 

 
 
 

Afiliació: 
Institució / Grup 
de recerca  

 
 
 

Situació 
laboral: 

   Darrers estudis 
matriculats i 
Universitat 

  Any/curs: 
 

Títol de 
l’article  

 

Autors:  
 

Congrés  
 

Dates:  
Lloc de 

celebració: 
 

Organització:  

 
 
Documentació adjunta (marcar les caselles corresponents): 
 
    Soc estudiant soci de l’ACIA Núm Soci:                  
    Soc estudiant, en procés de fer-me soci de l’ACIA  
    Soc estudiant del PdD en Informàtica de la UAB i he solꞏlicitat la beca de la UAB 
 
    Declaro que no he gaudit d’aquest ajut en anteriors edicions.  
    Declaro que he gaudit d’aquest ajut en edicions anteriors. Indicar any: .......... 
 
     Carta de recolzament del tutor/director de tesi  

 Nom del Director de tesi: 
 Afiliació:  

 
     Altres documents que el solꞏlicitant cregui oportú. Indicar quins: 
 
 
 
 
 
Nota: 
Aquesta solꞏlicitud i la documentació que calgui s’ha d’enviar per correu electrònic a 
joaquim.melendez@udg.edu 
 


