BECA D’EXCEL·LÈNCIA PER A ESTUDIANTS DEL MASTER IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN
EXPERIMENTAL SCIENCES 2019-20
El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF convoca 2 beques a
l’excel·lència per al Master in Multidisciplinary Research in Experimental Sciences (MRES)
adreçades a estudiants del màster que realitzen el projecte de recerca en el marc de
l’assignatura 32330 Research Project en un grup de recerca del DCEXS.
1. Import de l'ajut: 5.000€ (estudiants nacionals), 5.600€ (estudiants comunitaris), 6.200€
(estudiants extracomunitaris) per beca distribuïts en 9 mensualitats (d’octubre del 2019 a juny
del 2020).
2. Requisits dels sol·licitants: Estudiants del MRES que hagin estat acceptats en un grup de
recerca del DCEXS i que estiguin matriculats a temps complet en el curs 2019-20. En la data de
formalització de la beca l'estudiant ha de disposar de NIE i Seguretat Social.
3. Criteris de valoració:
•
•
•
•
•

Expedient acadèmic de grau amb la nota mitjana de la universitat d'origen (5 punts)
Adequació del perfil investigador al caràcter multidisciplinari del màster (2 punts)
Experiència en recerca en estades d’estiu o pràctiques en laboratoris que demostrin
l’interès de l’estudiant en recerca multidisciplinària (1 punt)
2 cartes de referència d’un docent, tutor/a o investigador/a amb qui hagi tingut relació
(1punt)
Coneixements d’anglès i capacitat de comunicació en llengua anglesa (1 punts)

4. Comissió avaluadora
La Comissió avaluadora estarà formada per:
•
•
•

Rob Sewell - Director del Màster
Rubén Vicente García - Coordinador del Màster
Nuria Bayó Puxan - Coordinadora del Màster

5. Concessió
Les beques seran concedides als dos estudiants que rebin la puntuació més alta un cop aplicats
els criteris de valoració descrits a l’apartat 3 d’aquesta convocatòria.
6. Sol·licituds:
a) Documentació:
•

Imprès de sol·licitud degudament emplenat.

•
•
•

Formulari d’interessos de recerca
Expedient acadèmic de grau amb la nota mitjana. Els estudiants que hagin cursat estudis
oficials a la UPF no cal el lliurin.
2 cartes de referència

b) Presentació:
La documentació s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça mres@upf.edu
c) Termini: del 22 al 26 de juliol 2019
7. Calendari de la convocatòria
•
•
•
•
•

Publicació de la convocatòria: 22 de juliol de 2019
Presentació de sol·licituds: del 22 al 26 de juliol del 2019
Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 29 de juliol 2019
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: 6 de setembre del 2019
Publicació de la llista d’estudiants becats: 7 de setembre del 2019

8. Publicitat i comunicació
Es podrà consultar tota la informació relativa a la convocatòria a la pàgina
https://www.upf.edu/web/biomed.
Les comunicacions amb els interessats es faran a través del correu electrònic a l’adreça que
aquests informin a l’imprès de sol·licitud.

