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PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA DEL GRAU EN MEDICINA  

CURS 2022-2023 

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya convoca premis 
pels estudiants del grau en Medicina. 

1. Objecte del premi 

Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar els premis a l’Excel·lència Acadèmica per al curs 
acadèmic 2022-2023, destinats als estudiants matriculats al grau en Medicina de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è 
i 6è curs que han assolit les quatre millors notes del curs acadèmic 2022-2023. 

2. Quantia del premi 

La dotació pressupostària total d’aquesta convocatòria és de 96.000 € per al curs acadèmic 2022-
2023. 

Es convoquen 24 premis de 4.000 € cadascun: 

• 4 premis de 4.000€ pels alumnes matriculats al 1r curs 

• 4 premis de 4.000€ pels alumnes matriculats al 2n curs 

• 4 premis de 4.000€ pels alumnes matriculats al 3r curs 

• 4 premis de 4.000€ pels alumnes matriculats al 4t curs 

• 4 premis de 4.000€ pels alumnes matriculats al 5è curs 

• 4 premis de 4.000€ pels alumnes matriculats al 6è curs 

L'import total percebut per l'estudiant entre aquesta beca i la resta de beques o ajuts externs en 
concepte de matrícula per al curs 22-23 no pot superar l'import global de la matrícula. 

3. Requisits 

3.1 Requisits acadèmics 

• Haver obtingut una de les quatre millors notes de la mitjana acadèmica de l’expedient del 
curs 2022-2023. 

4. Càlcul de la nota mitjana 

El càlcul de la nota mitjana s'extraurà del còmput de les assignatures matriculades i/o reconegudes 
corresponent al curs acadèmic 2021-2022. En cas d'estudiants que el curs acadèmic 2021-2022 es 
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van matricular d'assignatures d’un curs posterior, per exemple, estudiants de 2n curs que es 
van matricular a assignatures de 3r curs, aquestes no es tindran en compte pel càlcul de la nota 
mitjana. 

5. Comissió d’avaluació 

Es constituirà una comissió avaluadora per estudiar i adjudicar els premis. 

5.1 Membres de la comissió d’avaluació 

• Presidència: director/a general de la FESS  

• Vicepresidència: director/a executiu/va de la FESS 

• Vocals:  

o deganat de la FESS  

o cap d’estudis de la FESS   

5.2 Funcions de la comissió d’avaluació 

• Proposar la concessió o denegació dels premis fins al límit de crèdit pressupostari 
disponible per a aquesta finalitat, independentment del nombre d’ajuts establerts en la 
convocatòria. 

• En cas que la comissió valori que no hi ha un número suficient de candidats que compleixin 
els criteris, es reserva el dret d’anul·lar la convocatòria. 

• La comissió d’avaluació pot aplicar altres criteris de selecció i avaluació per assegurar una 
inversió correcta dels recursos pressupostaris que s’hi destinen. 

• Si el total del fons dels premis no s’atorga, la comissió podrà decidir com readjudicar el 
romanent que aquesta situació genera. 

5.3 Criteris d’avaluació 

• Assolir els requisits acadèmics del punt 3.1 

6. Compatibilitats 

Aquests premis són compatibles amb les altres beques pròpies de la Facultat de Medicina.  

7. Resolució 

La resolució de la convocatòria d’aquests premis es comunica per correu electrònic als 
estudiants beneficiaris. 
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8. Forma de pagament del premi 

El pagament del premi es fa descomptant l’import del mateix del segon pagament de la matrícula 
del mes de desembre. 

La Universitat podrà compensar les quantitats pendents de pagament en concepte de matrícula 
per part de l’estudiant de la UVic-UCC amb les beques que s’hagin atorgat a aquest. 

9. Revocació del premi 

La comissió d’avaluació pot revocar el premi si es produeix qualsevol de les circumstàncies 
següents: 

• El sol·licitant tanca el seu expedient o causa baixa durant el curs. 

• Si la suma total dels premis o ajuts rebuts durant el curs acadèmic és superior a l’import 
que ha pagat per la matrícula. 

La comissió: 

• Ha de determinar si cal que el sol·licitant retorni l’import del premi que ha rebut i en quines 
condicions ho ha de fer. 

• Ha de decidir com es distribueix l’import del premi retornat: 

o Es dona el premi a un o una sol·licitant que no n’havia rebut. 

o Es deixa com a fons per al proper curs acadèmic. 

10. Renúncia del premi 

La persona beneficiària del premi ha de comunicar la renúncia mitjançant un escrit adreçat al 
president de la comissió d’avaluació, en el qual ha d’exposar el motiu de la renúncia i adjuntar-hi 
la documentació acreditativa del motiu exposat. 

En cas que el sol·licitant renunciï al premi haurà de retornar l’import de la matrícula rebut en 
concepte de premi. 

La comissió d’avaluació determinarà en cada cas si el premi concedit s’adjudica a un altre 
estudiant. 

 


