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Necessiteu crèdits de lliure elecció? Voleu aprofitar l'estiu per a seguir-vos formant i conèixer 
gent d'arreu dels Països Catalans? Doncs us poden interessar algunes de les convocatòries de 
beques per a l’UCE 2014. 

Beques de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per al 
finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2014. 

Com els dos darrers anys, la Direcció General d’Universitats de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca del Departament d’Economia i Coneixement publicarà properament la convocatòria de 
40 beques per a estudiants matriculats o prematriculats a universitats de la Xarxa 
Vives, d’edats compreses entre els 18 i els 25 anys*, que es matriculin per a tota la 
XLVI edició de la Universitat Catalana d’Estiu. 

A través del web i els canals socials de l’UCE a Twitter i Facebook donarem a conèixer la 
convocatòria tan aviat com es faci pública. Les sol·licituds s’hauran d’emplenar per via 
electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de 
Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds s'exhaurirà el dia 31 de juliol de 2014. 

(*) L’import de la matrícula, amb les classes, l’estada i la manutenció incloses per a alumnes 
d’entre 18 i 25 anys és de 390 €, les beques cobreixen el 75% d’aquesta quantitat. 

  

Ajuts DRAC a la mobilitat a la regió Vives. 

  

Recordeu que l'UCE apareix a la Guia de cursos d’estiu 2014 de la Xarxa Vives d’Universitats i 
que, per tant, els estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que cursin estudis de grau, 
diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits 
aprovats i els estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat poden optar també a un dels 
Ajuts DRAC a la mobilitat a la regió Vives. 

Per a obtenir més informació sobre aquests ajuts podeu adreçar-vos a la secretaria de l’UCE, 
a través del correu electrònic corre@uce.cat o del telèfon 93 317 24 11, de 9 a 14 i de 16 a 
18 h. 

 


