BEQUES UNIVERSITÀRIES CURS 2015/2016
AJUDES PLA DE XOC
La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
convoca beques per a l'alumnat que inicia els seus estudis
universitaris de Grau i per a l'alumnat que vaja a finalitzar
els seus estudis universitaris en el curs acadèmic
2015/2016 en les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana.
Qui pot sol·licitar l'ajuda?
- L'alumnat que inicia els estudis universitaris de Grau
en una de les universitats públiques que integren el
sistema universitari valencià amb una nota d'accés a la
universitat obtinguda en la prova o ensenyança que
permet l'accés a la universitat, que haurà de ser igual o
superior a 5 i inferior a 5,50 punts.
- L'alumnat a qui li reste un màxim de 18 crèdits per a
finalitzar els seus estudis universitaris en el curs 20152016 en una de les universitats públiques que integren
el Sistema Universitari Valencià, i estiga matriculat en
crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives
matrícules.

Quins requisits són necessaris per a sol·licitar la beca?
a) Acreditar la residència administrativa en qualsevol
municipi de la Comunitat Valenciana.
b) Per a l'alumnat de nou accés haurà d'estar matriculat en
estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari oficial de
grau en una universitat pública de la Comunitat Valenciana
o als seus centres públics adscrits.
c) Per a l'alumnat que li reste un màxim de 18 crèdits per a
finalitzar els seus estudis universitaris, haurà d'estar
matriculat en el curs 2015-2016 en estudis conduents a
l'obtenció de títols universitaris oficials de Grau, Llicenciat,
Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic o
Arquitecte Tècnic, en universitats públiques de la Comunitat
Valenciana o als seus centres públics adscrits.
d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per
a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al

corresponent al dels estudis per als que se sol·licita la beca
o ajuda.
e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que
s'establixen en la ordre de convocatòria.

Sol·licitud i presentació
1- L'alumnat que sol·licite la beca haurà d'omplir per via
telemàtica el formulari de sol·licitud que apareix en l'adreça
d'internet que s'indica a continuació:
http://www.ceice.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm
2- Els sol·licitants hauran d'imprimir totes les pàgines del
justificant de sol·licitud, que hauran de ser generades una
vegada registrada la sol·licitud del formulari citat en el punt
1 anterior, i les presentaran amb les corresponents firmes
originals, en qualsevol dels llocs següents:
- En els centres on els sol·licitants formalitzen la
matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic
2015-2016.
- També es podran presentar en els registres de les
universitats i en qualsevol altra de les dependències a
què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
- En el cas que els sol·licitants optaren per presentar la
seua sol·licitud en una oficina de correus d'Espanya, ho
faran en sobre obert perquè cada imprés siga datat i
segellat per separat pel personal de Correus abans de
ser certificat.
Termini de sol·licitud
El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 18 de
desembre del 2015.

