Bases de la Convocatòria 2021 d’ajuts a la formació pels estudiants
del Màster en Enginyeria Física
de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament de Física
que té per objectiu promocionar els estudis del Màster en Enginyeria Física.

2. OBJECTE
Concedir ajuts econòmics per fomentar la colꞏlaboració dels estudiants del Màster
en Enginyeria Física en projectes de recerca liderats per professors/es i
investigadors/es del Departament.

3. IMPORT DELS AJUTS
El Departament concedirà aquests ajuts previ estudi de les solꞏlicituds i classificació
de les mateixes segons els criteris descrits al punt 7 de la convocatòria.
Es concediran tres ajuts, de 1.234,57 € (aquest premi tindrà una retenció del 19% en
cas de residents de l’Estat Espanyol o el % que correspongui en cas de no residents a
l’Estat Espanyol segons la normativa “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio” i
el “Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial
Decret 633/2015 de 10 de juliol (BOE 11/07/2015)”.

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOLꞏLICITANTS
1. Ser estudiant del Màster d’Enginyeria Física i tenir matriculat el treball final
de Màster (TFM).
2. Que el director/la directora del TFM sigui membre del Departament de Física.

5. SOLꞏLICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les solꞏlicituds es formalitzaran enviant un correu al Coordinador del
Màster d’Enginyeria Física (jordi.marti@upc.edu) en el qual les persones
interessades demanin ser considerades candidates als ajuts i adjuntant la
documentació requerida.
La documentació a adjuntar al mail és:
 Curriculum vitae en estil lliure i en format pdf.
 Certificat acadèmic de les notes al Màster fins al moment de la solꞏlicitud.

El període d’aplicació serà del dia 22 de març a 1 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ DELS AJUTS
Una comissió presidida pel Coordinador del Màster i composta pel director, el sots
director de docència i el sots-director de recerca del Departament de Física realitzarà
la proposta de priorització atenent als criteris següents:
1) Mitjana de les notes obtingudes en les matèries obligatòries del Màster ja cursades
2) Valoració del curriculum vitae .

Finalment, la priorització serà ratificada per la Junta de Departament.
8. FORMA DE CONCESSIÓ DELS AJUTS
L'import de l'ajut concedit serà transferit al compte corrent que facilitin les persones
aspirants que siguin seleccionades pels tres premis.

