
Servei de Gestió Acadèmica. Juny 2007 

Organisme 
convocant 

Nom de la Beca Durada Import Requisits generals Requisits acadèmics Requisits econòmics 
Data darrera 
convocatòria 

Ministeri 
d’Educació i 

Ciència 
(MEC) 

Màster oficial 
un any 
acadèmic 

 Mínim: només 
taxes  

 Màxim: 5.341€ 
En funció de les 
circumstàncies 
personals i/o 
familiars del 
sol·licitant 

 Ser espanyol o 
estranger resident  
(amb NIE de 
residència) 

 No estar en 
possessió o en 
disposició d’obtenir 
un títol de màster 
oficial. 

 Nota mitjana de 7* 
dels estudis d’accés al 
màster  
(escala 0-10) 

 Matrícula mínima de 
60 crèdits en un 
programa de màster 
oficial 

Llindars de renda i 
patrimoni de la unitat 
familiar del sol·licitant 
publicats a la 
convocatòria 

Novembre 
2006 

Formació de 
Personal 
investigador 
(FPI) 
Orientació a la 
realització d’una 
tesi doctoral 

 2 anys beca 
 +  
 2 anys de 
contracte 

 

 1.120€ bruts 
mensuals 
durant el 
període de beca. 

 
 16.100 € bruts 
anuals durant el 
període de 
contracte 

 
 Preus públics 
dels crèdits 
matriculats en 
el màster o el 
doctorat. 

  Ser llicenciat, 
enginyer o arquitecte 
o, si la titulació és 
estrangera, que sigui 
de nivell equivalent 
amb posterioritat a 
2003. 

No existeixen 

Gener 2007 

Formació de 
Professorat 
Universitari 
(FPU) 
Orientació a la 
realització d’una 
tesi doctoral 

 Ser espanyol o 
estranger resident 
(amb NIE de 
residència) 

 Ser llicenciat, 
enginyer o arquitecte 
o, si la titulació és 
estrangera, que sigui 
de nivell equivalent 
amb posterioritat a 
2004. 

 Tenir una nota 
mitjana de l’expedient 
de 1.6 (escala 1-4) 

 Matrícula mínima de 
60 crèdits ECTS 

Agost 2006 

Mobilitat 
d’estudiants i 
professors dins 
els programes de 
màster oficial 

 Estudiants: 
entre 1 i 30 
setmanes  

 Professors: 
entre 1 i 8 
setmanes 

 

 Estudiants: de 
200€ a 230€ per 
setmana 

 Professors: 
1.000€ màxim 
per setmana 

 Estudiants: ser 
espanyol o 
estranger resident 
(amb NIE de 
residència) 

 Professors: centre 
vinculació <> 
comunitat o país 

 Tenir una nota 
mitjana de l’expedient 
de 1.5 (escala 1-4) 

 Estar matriculat en un 
programa de màster 
oficial 

No existeixen Setembre 2006 

* Cal multiplicar la nota per 1.17 quan els estudis d’accés al màster siguin tècnics



Servei de Gestió Acadèmica. Juny 2007 

 
Organisme 
convocant 

Nom de la Beca Durada Import Requisits generals Requisits acadèmics 
Requisits 
econòmics 

Data darrera 
convocatòria 

Direcció 
General 

Universitats 
(DGU) 

Formació 
d’Investigadors 
Orientació a la 
realització d’una 
tesi doctoral 

 1 any 
beca    

+ 
 3 anys 
contracte 

 
 11.016€ bruts 
anuals durant 
el període de 
beca. 

 
 11.460€ bruts 
anuals durant 
el primer any 
de contracte. 

 
 13.596€ bruts 
anuals durant 
els darrers 
dos últims 
anys de 
contracte. 

  
 Ser llicenciat, enginyer o 
arquitecte o, si la titulació 
és estrangera, que sigui de 
nivell equivalent. 

 
 Tenir una nota mitjana de 
l’expedient de 1.5 (escala 1-
4) 

 
 Matrícula mínima de 60 
crèdits ECTS 

No existeixen 
Novembre 
2006 

UPC 

Beques 
predoctorals UPC 
per recerca 
Orientació a la 
realització d’una 
tesi doctoral 

 2 anys 
beca 

 +  
 2 anys de 
contracte 

 

 
 1.100€ bruts 
mensuals 
durant el 
període de 
beca. 

 
 15.400 € 
bruts anuals 
durant el 
període de 
contracte 

 
 Preus públics 
dels crèdits 
matriculats en 
el màster o el 
doctorat. 

  
 Ser llicenciat, enginyer o 
arquitecte o, si la titulació 
és estrangera, que sigui de 
nivell equivalent. 

 
 Tenir una nota mitjana de 
l’expedient de 1.5 (escala 1-
4) 

No existeixen Juny 2006 



Servei de Gestió Acadèmica. Juny 2007 

 
Organisme 
convocant 

Nom de la 
Beca 

Durada Import Requisits generals Requisits acadèmics Requisits econòmics 
Data darrera 
convocatòria 

GOVERN 
BASC 

Màster oficial 
un any 
acadèmic 

 
 Mínim: només 
taxes  

 
 Màxim: 2.164€ 

 
En funció de les 
circumstàncies 
personals i/o 
familiars del 
sol·licitant 

 
 Ser espanyol o 

estranger resident  
(amb NIE de 
residència) 

 
 Tenir el veïnatge 

administratiu al País 
Basc 

 
 No estar en possessió 

o en disposició 
d’obtenir un títol de 
màster oficial. 

 
 Nota mitjana de 6.5* 

dels estudis d’accés al 
màster  
(escala 0-10) 

 
 Matrícula mínima de 

60 crèdits en un 
programa de màster 
oficial 

Llindars de renda i 
patrimoni de la unitat 
familiar del sol·licitant 
publicats a la 
convocatòria 

Gener 2007 

Agència 
Espanyola de 
Cooperació 

Internacional 
(AECI) 

Beques per a 
estrangers per 
a estudis de 
postgrau, 
doctorat i 
investigació a 
Espanya 

1 any 
prorrogable  
 

 1 any més 
per a 
estudis 
postgrau 

 
 2 més per 
a estudis 
doctorat 

1.200€ mensuals 
més matrícula  
(fins a 2.000€) 

 
 Ser estranger amb 

residència legal i 
administrativa a un 
país estranger 

 

 
 Ser llicenciat, 
enginyer o arquitecte 
o, si la titulació és 
estrangera, que sigui 
de nivell equivalent. 

 
 Estar admès a un 
programa de màster o 
doctorat 

 

No existeixen 
Novembre 
2006 

ALBAN 

Beques d’Alt 
nivell de l’UE 
per a l’Amèrica 
Llatina 

 

1.500€ mensuals 
com a màxim 

 
 Ser ciutadà d’un dels 

18 països participants 
al programa. 

 
 Tenir menys de 45 

anys. 
 

 
 Reunir els requisits 

d’accés a un 
programa de màster o 
doctorat. 

 
 Estar admès en un 

programa de màster o 
doctorat. 

  

 
Cal multiplicar la nota per 1.17 quan els estudis d’accés al màster siguin tècnics 

 


