
 

 

Directrius de beques i ajuts de 
l'Escola de Doctorat 
 
 

Àmbit d'aplicació 
       Les presents directrius s'apliquen al personal investigador de la UOC que ha 

formalitzat un contracte predoctoral, d'acord amb allò que estableix el Reial decret 
103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral 
en formació (BOE núm. 64, de 15 de març de 2019). 

 
       En aquest sentit, als ajudants de recerca, al personal contractat a temps parcial, al 

personal de la UOC que fa la tesi doctoral, etc. no els són d'aplicació les presents 
directrius. 

Despeses d'estudi predoctoral 
L'estudiant predoctoral ha de fer front durant la seva tesi, entre altres, a les despeses 
següents: 

● [D1] Preu de direcció, tutela i avaluació contínua de la tesi doctoral. 
● [D2] Preu de gestió d'expedient. 
● [D3] Preu dels crèdits vinculats al seu pla de formació, recursos per a 

l'aprenentatge i serveis de suport a l'aprenentatge. 
● [D4] Preu de lectura i defensa de la tesi doctoral. 
● [D5] Preu d'expedició de títol acadèmic. 
● [D6] Mobilitat. 

Despeses cobertes per l'Escola de Doctorat 
La UOC disposa d'un programa de beques i ajuts associat a l'Escola de Doctorat, per a                
contractes d'investigador en formació. L'Escola de Doctorat es fa càrrec de les            
despeses relacionades a l'apartat anterior (D1, D2, D3, D4, D5 i D6) durant sis              
semestres. 
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Despeses cobertes per altres beques competitives 
L'Escola de Doctorat cobreix les despeses de les beques competitives següents: 

 
● FI: Formació investigadors DGU.  

La beca FI cobreix les despeses següents: D1 i D3. 
Des del pressupost de l'Escola de Doctorat, es cobreix la despesa següent: 
D2. 
Addicionalment, l'Escola de Doctorat aporta un complement als 
investigadors predoctorals que prèviament hagin obtingut la Beca UOC, amb 
l'objectiu d'anivellar les dues beques. 
 

● FPU: Formació de professorat universitari. 
La beca FPU no cobreix cap de les despeses de l'apartat “Despeses 
d’estudi predoctoral”. 
Des del pressupost de l'Escola de Doctorat es cobreixen les despeses 
següents: D1, D2 i D3 (fins a un màxim de 30 crèdits). 
 

● FPI: Formació de personal investigador. 
La beca FPI cobreix les despeses següents: D1, D2, D3 i D6. 
No es cobreix cap altra despesa addicional des de l'Escola de Doctorat 
 

● ITN-MSCA: Programa Marie Curie.  
Les despeses D1, D2, D3, D4, D5 i D6 les cobreixen el programa Marie 
Curie o l'estudiant. 
No es cobreix cap altra despesa addicional des de l'Escola de Doctorat. 
 

● DI: Doctorat industrial. 
Les despeses D1, D2, D3 i D6 les cobreixen el Programa de doctorat 
industrial o l'estudiant. 
No es cobreix cap altra despesa addicional des de l'Escola de Doctorat. 

 
Qualsevol altra beca o ajut no esmentats en aquest document requereix del pagament de              
totes les despeses corresponents a càrrec de l'estudiant o a càrrec del projecte/fons de              
recerca que li dona cobertura. Recomanem als investigadors principals, en cas que sigui             
possible, pressupostar aquestes despeses a les corresponents propostes dels projectes.  
 
Els preus dels serveis acadèmics, de caràcter docent i de caràcter no docent, que preveu               
el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de                
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Catalunya i a la UOC, únicament i exclusivament donen dret a l'aplicació de les              
bonificacions/exempcions previstes en el mateix decret si, a la data d'inici de la prestació              
de l'activitat acadèmica, concorren en la persona interessada les condicions a què dona             
dret la seva aplicació: (i) beneficiaris de beques de l'Estat, (ii) família nombrosa, (iii)              
matrícula d'honor i premi extraordinari, (iv) persones discapacitades, (v) víctimes d'actes           
terroristes, etc. 
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