
  

 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bases generals beques Fòrum 

 

Acord CP/2022/01/09, de 19 d’octubre de 2022, de la Comissió 
Permanent de l’ETSETB pel qual s’aproven les bases generals per 
les beques Fòrum 

 

Equip directiu 
 



 

 
 
Bases “Ajuts Fòrum per a estudiants de màster” destinades a incentivar els estudis de 
Màster impartits per la ETSETB-UPC 
 
L’associació Fòrum Telecos és una associació d‘estudiants de l’ETSETB encarregada de 
l’organització del Fòrum d’empreses de Telecomunicacions i Electrònica de l’Escola. 
L’objectiu de l’associació és connectar estudiants de l’Escola amb les empreses del 
sector tecnològic.  

Com a part del seu pressupost econòmic, l’associació dota de beques d’ajut a la 
matrícula per als estudiants de qualsevol dels Màsters de Telecomunicacions i 
Electrònica impartits a l’ETSETB. El present document regula les bases generals 
d’aquests ajuts.  

 
Destinataris 

La beca d’estudis estarà dirigida, preferentment, a l’estudiantat dels graus TIC de 
l’ETSTEB que hagi finalitzat amb èxit els seus estudis de Grau, en el curs acadèmic 
anterior al de la beca convocada.  

 
Dotació econòmica 

El nombre de beques convocades anualment i la seva dotació econòmica estarà 
supeditada a la disponibilitat pressupostària de l’associació i es publicarà a cada curs 
acadèmic a l’apartat de premis i beques de la web de l’Escola, a part de la difusió que 
se’n faci a través dels canals habituals d’informació de l’Escola i de Fòrum Telecos.  

L’import de la beca estarà en una bossa en el compte de l’ETSTEB i serà abonat als 
estudiants becats en funció de l’import de cada matrícula, prèvia presentació d’una 
còpia de la matrícula del màster a la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes 
fins a esgotar l’import becat.  

La caducitat per exercir els drets sobre la beca serà de 4 semestres a comptar a partir de 
la seva concessió. La Comissió Mixta de Selecció podrà ampliar aquest termini de 
caducitat en aquells casos que es consideri justificat.  

 
Requisits de los sol·licitants 

Que els estudiants matriculin per primer cop en un dels Màsters de Telecomunicacions 
i Electrònica impartits a l’ETSETB. 

  
Sol·licituds 

Els interessats hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud que es trobarà a l’apartat 
de premis i beques de la web de l’Escola dins del termini de la convocatòria i que, a part 
de les dades personals i d’expedient, es demanarà la motivació per sol·licitar la beca i 
altres aspectes que vulguin destacar.  

  



 

 
Procés de selecció 

Per dictaminar el beneficiari o els beneficiaris de l’ajut es designarà una Comissió Mixta 
de selecció, que estarà formada per membres de l’Associació Fòrum Telecos UPC i per 
la Subdirecció de Relacions amb les Empreses de l’ETSETB. 

Entre els criteris de selecció es valoraran principalment, entre altres aspectes, 
l’expedient acadèmic de l’estudiant, la seva participació en activitats d’associacions de 
l’Escola, les seves circumstàncies personals i la implicació en projectes o activitats duts 
a terme i que puguin ser beneficioses o estiguin relacionats amb els seus estudis de 
màster. 

 
Concessió 

Una cop valorats els criteris i la informació presentada a la sol·licitud es procedirà a la 
selecció per part de la Comissió Mixta, de l’estudiant o els estudiants beneficiaris.  

 
Presentació de al·legacions 

Les persones candidates no seleccionades podran presentar al·legacions davant la 
Comissió Mixta, en el termini de 15 dies des de la data de resolució a les beques. La 
Comissió Mixta disposarà de 7 dies hàbils per donar resposta a les al·legacions rebudes 
i comunicar-la a les persones interessades. 

 
Incompatibilitats 

Aquesta beca es incompatible amb qualsevol altra beca de matrícula concedida per un 
organisme públic o privat per realitzar un màster a l’ETSETB.  
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