UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER CURSAR EL MÀSTER UNIVERSITARI DE DRET
DE L’EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ MODALITAT PRESENCIAL (CURS
2016-2017) DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
1. Objecte dels ajuts
La Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) de la Universitat Rovira i Virgili convoca TRES
ajuts, en règim de concurrència competitiva, adreçats als estudiants interessats a
cursar el màster universitari de Dret de l’Empresa i de la Contractació (MUDEC) de la
URV, en la seva modalitat presencial, el curs acadèmic 2016-2017, així com a
col·laborar en les tasques de docència i de recerca del professorat del MUDEC.
Aquests ajuts van adreçats tant als estudiants que es matriculin al MUDEC, com als
que optin per cursar de manera simultània el MUDEC i qualsevol altre màster oficial de
l’FCJ.
2. Règim de dedicació
60 hores computades d'octubre de 2016 a juny de 2017. L'horari de dedicació
s'acordarà amb la coordinadora del MUDEC.
3. Objectius formatius
Iniciació en les activitats de docència i/o recerca que es desenvolupen en l'àmbit
universitari.
4. Quantia dels ajuts
Cada un dels ajuts té un import de 1000 euros.
5. Requisits per sol·licitar els ajuts
1. Estar preinscrit al MUDEC
2. Haver obtingut el títol que dóna accés al MUDEC en el moment de formalitzar la
matrícula
6. Requisits per rebre els ajuts
Estar matriculat al MUDEC. En aquest sentit, si una persona és beneficiària de l’ajut
però finalment no es matricula al màster, no tindrà dret a rebre’l. En aquest cas, l’ajut
s’atorgarà al següent aspirant de la llista de reserva.
En cas d’abandonament una vegada iniciat el curs o de la no realització de les hores
de dedicació previstes, el beneficiari de l’ajut l’haurà de retornar l'ajut en la seva
totalitat.
7. Documentació a presentar
1. Sol·licitud emplenada i adreçada al degà de la Facultat de Ciències Jurídiques (hi ha
un model de sol·licitud a la web del MUDEC
(http://www.urv.cat/mudec/bequesMUDEC.html).
2. Fotocòpia del DNI o NIE
3. Expedient acadèmic
4. Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits al·legats
5. Document acreditatiu de la preinscripció al MUDEC
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La URV pot demanar a l’estudiant qualsevol altra documentació que consideri
convenient per estudiar la sol·licitud durant el procediment obert.
8. Incompatibilitats
Ser beneficiari de qualsevol altra beca o ajut.
9. Termini i lloc de presentació de la documentació
El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 19 de setembre de 2016, i s’hauran
de presentar al registre auxiliar del campus Catalunya -planta baixa de l'Edifici D2, al
costat de la Secretaria de Gestió Acadèmica del campus Catalunya-.
10. Comitè d’avaluació i resolució
Es constituirà un comitè format per tres membres de l’equip de coordinació del MUDEC
(la coordinadora i dos professors amb docència al MUDEC) que resoldrà l’atorgament
dels ajuts. Aquest comitè es reunirà un cop es publiqui la llista definitiva de les
persones admeses i excloses i avaluarà els mèrits de cada aspirant.
La resolució es publicarà el 22 de setembre de 2016 a la web del MUDEC
(http://www.urv.cat/mudec).
L’acceptació de la beca s’haurà de fer a l’Oficina de Suport al Deganat (av. Catalunya,
35, 1a planta Edifici D1 del campus Catalunya) en el termini de 10 dies hàbils des de
la seva publicació.
11. Baremació
1. Expedient acadèmic: 4 punts
2. Currículum vitae: 4 punts
3. Altres mèrits: 2 punts
a. Haver realitzar la menció de “Dret de l’Empresa i de la Contractació” del
grau de Dret de la URV
b. La realització simultània amb el màster universitari en Advocacia
c. Si s’escau, entrevista amb els candidats
12. Procediment de pagament
Abans de rebre l’ajut, l’adjudicatari ha de matricular-se al MUDEC el curs acadèmic
2016-2017.
Un cop fet el pagament de la matrícula, caldrà que presenti a l’Oficina de Suport al
Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques, per tal de fer efectiu el pagament de
l’ajut, la següent documentació:
a) una còpia del resguard de la matrícula
b) un imprès amb les dades personals i bancàries degudament emplenat (se li
enviarà prèviament).
c)

una declaració jurada on consti que no és beneficiari de cap altra ajut o beca
de la URV.
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