
 
 
 

 

1 

  

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATRÍCULA PEL CURS DE RECERCA 

WRITING FOR THE BIOMEDICAL SCIENCES PER ALS ESTUDIANTS SELECCIONATS PER 

LA FDAE PER AL CURS ACADÈMIC 2022-2023.  

 

La Universitat Oberta de Catalunya (d’ara en endavant, UOC), en col·laboració amb la Fundació 

Dr. Antoni Esteve (en endavant, FDAE), convoca quinze [15] beques de matrícula per a 

estudiants de la UOC amb l’objectiu que puguin cursar el curs de recerca Writing for the 

Biomedical Sciences de l’Escola de Doctorat de la UOC durant el primer semestre del curs 

acadèmic 2022-2023 de conformitat amb les següents bases: 

 

 

Article 1. Objecte 

 

1. Es convoquen quinze [15] beques destinades a cobrir l’import de la matrícula durant el primer 

semestre del curs acadèmic 2022-2023. 

 

2. El programa formatiu objecte de beca es el curs de recerca «Writing for the Biomedical 

Sciences» de l’Escola de Doctorat de la UOC. 

 

3. El curs de recerca «Writing for the Biomedical Sciences» té un valor de dos [2] crèdits ECTS i 

té una durada d’un semestre acadèmic. 

 

4. Els destinataris de les beques objecte de la present convocatòria són qualsevol persona 

interessada que estigui en possessió d’una titulació universitària de l’àrea de Ciències de la Salut, 

o bé, d’un estudi adscrit a la branca de coneixement de Ciències de Salut. 

 

 

Article 2. Quantia de la beca 

 

1. La quantia individual de la beca suposa: 

- Cinc [5] beques amb una bonificació del 100 per cent sobre l'import de la matrícula del 

curs de recerca becat que es formalitzi durant el primer semestre del curs acadèmic 

2022-2023. 

- Deu [10] beques amb una bonificació del 50 per cent sobre l'import de la matrícula del 

curs de recerca becat que es formalitzi durant el primer semestre del curs acadèmic 

2022-2023. 

 

La quantia individual de la beca, a la qual es fa referència a l'apartat anterior, s'aplicarà sobre 

l'import total de la matrícula del curs de recerca que es formalitzi per al curs acadèmic 2022-

2023. 

 

2. L'esmentada bonificació no serà aplicable a l'import que ha d'abonar-se en cas de segones i 

posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes que la UOC hagi 

acordat aplicar a determinats col·lectius. Així mateix, aquesta bonificació només s'aplicarà en el 
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semestre del curs acadèmic objecte de les presents bases i, per tant, no podrà posposar-se, 

ajornar-se o fraccionar-se per a posteriors semestres acadèmics. 

 
La resta de l’import de la matrícula del curs de recerca que no es trobi cobert per la beca 

atorgada, haurà de ser abonada per l’estudiant.  

 

3. L'import de la matrícula del curs de recerca Writing for the Biomedical Sciences de l’Escola de 

Doctorat de la UOC vindrà determinat pel preu dels serveis acadèmics, de caràcter docent i no 

docent, fixats cada curs acadèmic pel Patronat de la UOC.  

 

 

Article 3. Requisits 

 

Per poder concórrer a aquestes beques cal reunir els requisits següents: 

 

a. Estar en possessió d'una titulació universitària oficial, espanyola o estrangera, de l’àrea de 

Ciències de la Salut, o bé, d’un estudi adscrit a la branca de coneixement de Ciències de 

Salut (Medicina, Farmàcia, Biologia, Ciències Biomèdiques, Biomedicina, Biotecnologia, 

Bioquímica, Infermeria, Fisioteràpia, Veterinària i altres graus de l’entorn biomèdic). 

 

b. Tenir un coneixement i un domini de la llengua anglesa equivalent coma mínim a un nivell 

B2 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües (MCER). 

 
c. Disposar de competències en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a nivell 

mitjà. 

 

d. Acreditar la publicació d’articles científics o de divulgació científica. 

 

 
Article 4. Dades i termini per a la presentació de sol·licituds 

 

1. Les persones interessades que compleixin amb els requisits establerts a l’apartat anterior i 
desitgin obtenir alguna de les beques convocades en les presents bases, hauran d’enviar la 
informació de la beca que trobarà el següent formulari de sol·licitud. 

 
2. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 7 de setembre de 2022, inclòs.  

 

3. Les persones interessades han d’enviar, en format PDF,  la següent documentació acreditativa 

del compliment dels requisits per a concórrer a la present convocatòria: 

 

a. Fotocòpia del DNI o del passaport. 

 

b. Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial, o bé, del resguard de pagament de les 

taxes d’expedició del títol. Si el títol universitari oficial ha estat emès per una universitat 

estrangera, la fotocòpia compulsada haurà d’estar correctament legalitzada. 

 

c. Fotocòpia compulsada del títol o del certificat que acrediti el nivell de la llengua anglesa 

requerit.  

 

https://estudis.uoc.edu/ca/formulari-beca-fundacion-antoni-esteve?origen=FDAE
https://estudis.uoc.edu/ca/formulari-beca-fundacion-antoni-esteve?origen=FDAE
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d. En el cas d’estudiants o ex-estudiants de la FDAE, còpia de la matrícula en un programa 

de FDAE, o bé, fotocòpia del títol o certificat emès per FDAE. 

 

e. Declaració responsable que acrediti estar en possessió de les competències TIC a nivell 

mitjà.  

 

f. Curriculum Vitae, on constin la relació dels articles científics o de divulgació científica 

que hagi publicat l’interessat.  

 

Aquesta documentació cal aportar-la, com a màxim, el dia 8 de setembre de 2022, inclòs, a la 

bústia phd_school@uoc.edu. 

 

4. En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una llista amb les persones 

que han estat admeses i excloses en la present convocatòria en l'e-Tauler de la Seu 

Electrònica de la UOC. 

 
 
Article 5. Acceptació de les bases 

 

1. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases de la present convocatòria de 

les beques. 

 

2. La UOC, conjuntament amb la FDAE, es reserven el dret a ampliar els terminis establerts en 

la present convocatòria si ho considera convenient, o bé a suspendre les esmentades beques si 

concorren raons d’interès pressupostari.   

 

 

Article 6. Òrgan de selecció 

 

Es constituirà un òrgan de selecció de les sol·licituds de beca, que estarà integrat per:  

 

- President: Dr. Fèlix Bosch, Director Científic de la FDAE. 

 

- Els següents vocals:  

 

● Sra. Jessica Villoslada Puche, en qualitat de Mànager de programa, o la persona en 

qui delegui.  

 

● Sra. Elisabet Serés Escot, en qualitat de Mànager de projectes de la FDAE. 

 

● Secretari: Sr. Rubén Pedrosa, en qualitat de Secretari de la Comissió de Beques de 

la UOC, o la persona en qui delegui. 

 

 

 

 

 

 

mailto:phd_school@uoc.edu
https://www.uoc.edu/portal/ca/seu-electronica/tramits-serveis/tauler-anuncis/index.html


 
 
 

 

4 

Article 7. Criteris d’adjudicació de la beca 

 

L'òrgan de selecció valorarà i ordenarà les sol·licituds de beca, que compleixin amb els requisits 

establerts en els articles 3 i 4, segons la puntuació obtinguda de conformitat amb els següents 

criteris i barems: 

 

Criteri 1: Experiència en publicacions 
 

- Es tindrà en compte el número d’articles científics o de divulgació científica publicats. 

o més de 4 articles publicats: 10 punts 

o de 2 a 3 articles publicats: 5 punts 

o 1 article publicat: 1 punt 

 

Puntuació: 0 – 10 

 

Criteri 2: Acreditar la condició d’estudiant o ex-estudiant de la UOC o de la FDAE: 5 punts 

 
Criteri 3: Nivell de coneixement de la llengua anglesa. 
 

- Es valorarà el nivell d'anglès acreditat per l'estudiant a través del títol o certificat. 
o Nivell C2: 5 punts 
o Nivell C1: 2,5 punts 
o Nivell B2: 1 punt 

 
Puntuación: 0 – 5 

 

 

Article 8. Adjudicació provisional  

 

Valorades i ordenades, per ordre decreixent, per l’òrgan de selecció, es formularà proposta 

d'adjudicació provisional a la que s’inclourà als candidats que resultin adjudicataris de les beques, 

així com la llista d'espera dels mateixos, amb la qual cosa s´aniran substituint, per rigorós ordre, 

als adjudicataris que, per qualsevol causa, renunciïn a la beca atorgada. 

  

L'adjudicació provisional de les beques es farà pública en l´e-tauler de la seu electrònica de la 

UOC el dia 12 de setembre de 2022.  

  

Els candidats que resultin adjudicataris, així com els interessats, tindran un termini de 3 dies 

naturals, des de la publicació de la proposta d'adjudicació provisional, per a renunciar a la beca 

atorgada, o bé per a presentar al·legacions a la bústia phd_school@uoc.edu. 

 

 

Article 9. Adjudicació definitiva 
 

1. Una vegada s'hagin resolt les al·legacions que, en el seu cas, s’hagin presentat contra 

l'adjudicació provisional, el Vicerrector de Docència i Aprenentatge de la UOC, o la 

persona que el substitueixi, formularà l’adjudicació definitiva en la qual s’inclouran els 

candidats que finalment hagin resultat adjudicataris. 

 

mailto:phd_school@uoc.edu
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2. L’adjudicació definitiva de les beques es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de 

la UOC el 15 de setembre de 2022.  

 

3. Els adjudicataris de les beques disposaran del període comprès entre el 15 al 25 de 

setembre de 2022 per formalitzar la matrícula en el curs de doctorat al que hagin optat 

en la seva sol·licitud de beca. 

 

4. Els adjudicataris que no formalitzin la matrícula en aquests períodes, s'entendrà que 

desisteixen de la beca atorgada, sent substituïts, per ordre rigorós, mitjançant els 

candidats que constin en la llista d'espera. 

 
 

Article 10. Obligacions dels beneficiaris de les beques 

 

1. Els beneficiaris de les beques d’aquesta convocatòria estan obligats a: 
 

a) Destinar la beca a la finalitat per la qual es concedeix, això és, matricular-se i abonar l’import 

de la matrícula que no es trobi cobert per la beca atorgada. 

 
b) Acreditar davant la UOC el compliment dels requisits i condicions que determinin la 

concessió o gaudi de la beca. Els requisits d'accés al programa formatiu al que s'opti, hauran 

d'acreditar-se en el termini màxim de 15 dies naturals, a explicar des de la publicació de 

l'adjudicació definitiva en l'e-Tauler de la seu electrònica de la UOC. 

 
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació precises per verificar, si escau, el compliment i 

l’efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca. 

 
d) Cursar el programa formatiu de manera satisfactòria. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la beca atorgada, així com la 
reclamació de la totalitat de l’import de la matrícula de les assignatures seleccionades.  
 

 

Article 11. Protecció de dades 
 
En compliment amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i de garantia 
dels drets digitals, i de l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de 
dades personals i la lliure circulació de les dades (d'ara endavant “RGPD”), s'informa els 
candidats del següent: 
 
Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és la Fundació per a 
la Universitat Oberta de Catalunya, amb NIF G60667813 i domicili social a l’Avinguda del 
Tibidabo, 39 - 43, Barcelona. L’adreça de contacte de la delegada de protecció de dades, per 
a realitzar queixes o qüestions relacionades amb la protecció de dades és dpd@uoc.edu. 
 
Finalitat del tractament: Gestionar la participació en la convocatòria de quinze [15] beques 
destinades a cobrir l’import de la matrícula durant el primer semestre del curs acadèmic 2022-
2023 d’acord amb allò previst a l'article 1 de les presents bases. 
 

https://www.uoc.edu/portal/ca/seu-electronica/tramits-serveis/tauler-anuncis/index.html
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Es realitzarà una publicació dels noms i cognoms de les persones adjudicatàries de les beques 
a l’e-TAULER de la Seu Electrònica de la Universitat, a l’efecte de publicar els resultats de 
l’adjudicació de les beques. 
 
Temps de conservació: Finalitzat el termini necessari per a dur a terme les finalitats indicades, 
la UOC conservarà les dades personals bloquejades durant el termini necessari per tal de 
donar compliment a les obligacions legals que puguin derivar-se de de les finalitats del 
tractament. En el moment en què expirin tals responsabilitats, les dades personals seran 
eliminades de forma definitiva. 
 
Legitimació del tractament: L’execució d’un contracte, que se subscriu en acceptar les bases 
reguladores de la present convocatòria. 
 
Destinataris de cessions o transferències: Les dades que siguin recollides i tractades en el 
marc d’aquesta convocatòria podran ser comunicades a tercers si resulta necessari per a 
donar compliment a les obligacions legals que siguin escaients en cada moment i, així mateix, 
seran comunicades si així s’estableix de forma expressa a les presents bases. 
 
Seguretat i confidencialitat: La UOC tractarà les dades personals de forma absolutament 
confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per 
garantir la seguretat de les mateixes i evitar-ne la seva destrucció, accés il·lícit o alteració 
il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris tals com 
l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents. 
 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió 
i portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al seu tractament, o a no ser objecte de 
decisions individuals automatitzades. 
 
Per tal d’exercir aquests drets, és suficient que faci arribar una comunicació a la Fundació per 
a la Universitat Oberta de Catalunya, bé sigui per correu electrònic, a l’adreça 
fuoc_pd@uoc.edu, o bé mitjançant el correu postal, a l’Avinguda del Tibidabo 39-43, (08035) 
Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir un còpia 
del DNI o d’un altre document d’identificació equivalent, així com el contingut mínim previst a 
la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li podrà requerir 
que la subsani. L’exercici dels drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les 
sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives. 
 
Sense perjudici de l’exercici dels seus drets davant del responsable del tractament, en 
qualsevol moment, tot interessat o interessada podrà presentar una reclamació davant 
l'autoritat de control competent per a defensar els seus drets, si considera que el tractament 
de les dades personals infringeix la normativa de protecció de dades. 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 

 

Article 12. Jurisdicció 

 

Aquestes bases es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol. 
 
Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes bases i de les beques atorgades serà 
sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona. Els participants renuncien a qualsevol 
altra jurisdicció que els pugui correspondre.  
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Sr. Carles Sigalés Conde 

Vicerrector de Docencia y Aprendizaje  

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
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