BEQUES INTERNES EUIT- CURS 2020-21
El proper curs 2020-2021 s’ofereixen 16 beques de col·laboració amb l’Escola.
·
Característiques
•

Per accedir a la beca, l’estudiant s’ha de matricular en el procés de matrícula de juliol
(2n, 3r i 4t curs) o en el procés de matricula de nou accés al setembre (1r) i assistir
diàriament a les classes.

•

Cal demanar la beca al torn contrari del que s’està matriculat.

•

La durada de les beques és d’un curs acadèmic (primer dia d’inici de curs fins a 30 de
juny /1ª quinzena juliol / 2na quinzena juliol en funció de les necessitats).

•

A més de les tasques pròpies de cada beca cal participar en activitats pròpies de l’ EUIT:
Saló de l’Ensenyament, Jornada de Portes Obertes, Acte de Graduació, Jornada de
l’EUIT entre d’altres

•

La dotació és del 100% de la totalitat del preu privat de 60 Crèdits ECTS en les beques
aula informàtica, suport docent, 1 plaça per tallers d’infermeria; suport a màrqueting, i les
2 places excepcionals per motiu del confinament. La resta rebran una dotació del 70%.

•

Un cop realitzada la baremació de punts, es farà entrevista personalitzada, amb les
persones seleccionades.

•

Totes les beques són compatibles amb les del MECD amb compromís de retorn que es
tractarà personalment (beques del 100%) en cas que la beca del MECD sigui
concedida.

•

En funció de la demanda i la necessitat de l’EUIT s’atorgaran les beques de manera
equitativa per ambdues titulacions

•

En cas de que l’Escola hagi de mantenir-se tancada i sigui necessari fer docència
no presencial, les persones que gaudeixin de beca hauran de compensar les hores
de no presencialitat amb tasques que es puguin fer des de casa i lliurar on line.

Observació
Des de la FDSLL, s’ha decidit, de manera excepcional, oferir 2 beques del 100%, per
estudiants que el curs 2020-21 cursin 2n, 3r o 4rt.

Oferta de beques
12 Beques del 100% dotació de les quotes
•
•
•
•
•
•

2 places Aula informàtica matí.
2 places Aula Informàtica tarda
3 places Suport Docent matí
3 places Suport Docent tarda
1 plaça Tallers Infermeria tarda
1 plaça Suport Màrqueting

2 beques del 70% de la dotació de les quotes
•
•

1 plaça Suport Tallers Infermeria matí
1 plaça Suport CST infermeria

Documentació a aportar
•

Sol·licitud de la beca

•

Borrador declaració de renda 2019 dels membres de la unitat familiar que declarin.
També relació d’entrada d’ingressos varis i en cas que no restin obligats a presentar
declaració, caldrà adjuntar el document d’exempció de realitzar la declaració de renda.

•

Fotocòpia expedient acadèmic o Nota d’Accés a l’Escola per estudiants de 1r curs.

•

Justificant oficial (fotocopia) d’aquelles situacions que puguin representar una dificultat
econòmica afegida: atur, discapacitat, orfandat, monoparental o monomarental,

•

Justificació per escrit de la situació actual i activitats, estudis, feines, voluntariats....que
has realitzat

2 beques COVID 100% ( per estudiants que cursin el curs 2020-21 2n, 3r o 4rt)
Documentació a aportar
•

Sol·licitud de la beca

•

Fotocòpia expedient acadèmic. En aquestes beques-covid aquest criteri serà prevalent

•

Justificació documentada de la situació econòmica sobrevinguda de la unitat familiar pel
motiu del COVID.Per beques-covid, aquest criteri serà el segon prevalent

•

Borrador declaració de renda 2019 dels membres de la unitat familiar que declarin.
També relació d’entrada d’ingressos varis i en cas que no restin obligats a presentar
declaració, caldrà adjuntar el document d’exempció de realitzar la declaració de renda.

•

Justificant oficial (fotocopia) d’aquelles situacions que puguin representar una dificultat
econòmica afegida: atur, discapacitat, orfandat, monoparental o monomarental,

Per tal de poder accedir a la beca, els estudiants de 2n, 3r i 4rt heu de fer arribar els documents
sol·licitats degudament complimentats des del 7 de juny fins el 3 de juliol del 2020 (ambdós
inclosos) a Pilar Arrufat. (Personalment o via e-mail: pilararrufat@euit.fdsll.cat)

Per a les persones de nou accés hi ha dues places i tenen temps de presentar la documentació
de la beca des del 7 de juny fins el 30 de juliol (Personalment o via e-mail:
pilararrufat@euit.fdsll.cat)

Es farà una selecció provisional, segon barem establert,
Si és necessari, es contactarà amb les persones seleccionades provisionalment per a una
entrevista concertada abans de la resolució (mes d’agost exclòs)

La resolució de la beca amb les persones seleccionades definitivament es penjarà de manera
pública al moodle la setmana del 27 de juliol del 2019 per estudiants de 2n, 3r i 4rt.
Caldrà confirmació via e-mail d’acceptació de la beca, fins el dia 31 de juliol del 2020
Als estudiants de nous accés seleccionats se’ls informarà via telefònica (donat que encara no
tindran accés a la plataforma virtual)
L’estudiant que no hagi acceptat la beca en aquest marge de temps, s’entendrà que renuncia a
la mateixa i dóna lloc a una vacant.
La beca començarà la primera setmana de setembre de manera esglaonada i adaptant-nos a les
necessitats. Durant la primera quinzena farem una reunió informativa d’assistència obligatòria.
La farem presencial o virtual segons la situació.

Responsable: l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Finalitat: Rebre
informació i gestionar de la participació en les activitats del responsable. Legitimació: Consentiment de
l’interessat, llevat de determinats supòsits en què hi hagi interès legítim. Destinataris: Les seves dades
no seran cedides a tercers, si no és per obligació legal o per finalitat directament lligada amb el seu
tractament autoritzat. Conservació de les dades: Mentre hi hagi interès mutu o existeixi obligació
legal. Drets: accedir, rectificar, suprimir les dades, així com altres drets que s’expliquen a la informació
addicional enviant un e-mail a informacio@euit.fdsll.cat Informació addicional: pot consultar la
informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: http://euit.fdsll.cat/politica-de-privacitatcookies-i-avis-legal/.

