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Pròrroga del programa d’ajudes a la matrícula d’estudiants refugiats
Antecedents

El Consell de Govern de 24.10.2017 va aprovar Acord per l’admissió de refugiats als estudis
de grau i màster, i ajuts a la matrícula (Acord CG núm. 2017/05/08).
Aquest programa recollia un seguit de mesures de suport a les persones refugiades que cursen
estudis a la UPC.
Posteriorment, el Consell de Govern de 27.06.2018 va aprovar un Acord per articular un

programa d’ajuts per estudiants refugiats (Acord CG núm. 2018/06/07), que recollia i
canalitzava dins el programa propi de la UPC el conveni subscrit per les Universitats del
Sistema Universitari de Catalunya i la Generalitat de Catalunya per a l’acollida
d’estudiants refugiats.
Atès que l’Acord CG núm. 2017/05/08 preveia un total de 5 possibles estudiants beneficiaris,

atesa la voluntat de la UPC de donar continuïtat al programa i ajuts per a l’acollida d’estudiants
refugiats, correspon refermar la seguretat jurídica de les persones acollides respecte de la
permanència en el programa fins a la finalització dels seus estudis, així com preveure un
mecanisme d’incorporació de nous beneficiaris: per reposició dels actuals, si escau, o en cas que
es materialitzin noves fonts de finançament.
És per això que el Consell de Govern ACORDA:
1. Les persones admeses al programa d’ajudes a la matrícula d’estudiants refugiats (Acord CG
núm. 2017/05/08) tenen dret al gaudiment dels ajuts i avantatges previstos en el moment
d’incorporar-se al programa i fins a la finalització dels seus estudis, sens perjudici del
compliment dels criteris de rendiment acadèmic previstos en el propi programa.
2. La comissió de selecció prevista al punt tercer de l’Acord CG núm. 2017/05/08 serà presidida
pel vicerector o vicerectora competent en matèria de Cooperació al desenvolupament, qui
determinarà, abans de l’inici de cada curs acadèmic, i d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, el número de nous estudiants que es puguin acollir al programa.

Barcelona, 24 d’octubre de 2018
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