GRAU EN

Negocis i Màrqueting
Internacionals
2019 – 2020

BEQUES

ESCI-UPF concedeix diverses beques en base al
rendiment acadèmic de l’estudiant i les condicions
econòmiques familiars dels sol·licitants.
Es crea una Comissió de Beques que valora aquests
criteris i estableix l’assignació.

BECA ESCI-UPF
AL TALENT
• 1 sola beca
• Dotació del 100 % de l’import de la matrícula
• Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 2 de juny (abans de la
Selectivitat)
• Requisits acadèmics: 9.00 punts de nota mitjana de Batxillerat
• Requisits econòmics: no hi ha límit de renda
• Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10 tenint en compte l’expedient acadèmic. En
cas d’empat, es decideix en base a la renda familiar
• L’import de la beca per als cursos següents serà del 80 %. Els requisits per a mantenir-la seran
acadèmics: obtenir un 8 de la nota mitjana al primer curs, un 8.25 al segon curs i un 8.50 a
tercer

BECA ESCI-UPF
A LA EXCEL·LÈNCIA
• 3 beques
• Dotació del 80 % de l’import de la matrícula
• Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 02 de juny (abans de
la Selectivitat)
• Requisits acadèmics: 8.00 punts de nota mitjana de Batxillerat
• Requisits econòmics: una base liquidable per capita de l’unitat familiar en la darrera declaració
de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 24.000€ com màxim
• Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient
acadèmic i els altres 5 a la renda familiar
• L’import de la beca per als cursos següents serà del 80 %. Els requisits per a mantenir-la seran
acadèmics: obtenir un 8 de la nota mitjana al primer curs, un 8.25 al segon curs i un 8.50 a
tercer; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €
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BEQUES ESCI-UPF
• No hi ha un màxim fixat
• Dotació del 30 % ampliable al 50 % en segona convocatòria el mes d’octubre
• Dos convocatòries. Data màxima de presentació de la sol·licitud en primera convocatòria: 2
de juny (abans de la Selectivitat). Data màxima de presentació en segona convocatòria: 31
de octubre
• Requisits acadèmics: 7.00 punts de nota mitjana de Batxillerat o 7.50 punts de nota mitjana
de CFGS en primera convocatòria. En segona convocatòria: com mínim, 0.50 punts més
que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs
• Requisits econòmics: per a la primera convocatòria és necessari tenir una base liquidable
per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques de màxim 18.000 €. La segona convocatòria no té límit de renda
• Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient
acadèmic i els altres 5 a la renda familiar

BECA COVIDES ESCI-UPF
• 1 sola beca
• Dotació d’un ajut de 1.800 €
• Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 31 d’octubre
• Requisits econòmics: no hi ha límit de renda
• Criteris de concessió: alumnes que estiguin empadronats a les comarques del Baix Penedès,
Alt Penedès, Garraf
• Sobre una puntuació de 10 tenint en compte l’expedient acadèmic. En cas d’empat es
decideix en base a la renda familiar

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
PER A QUALSEVOL DE LES BEQUES ESCI-UPF
• Fotocòpia del DNI o passaport del sol·licitant i de tots els membres computables de la família
majors de 18 anys
• Fotocòpia de la darrera Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (tots
els fulls i la caràtula) corresponent a la unitat familiar o al sol·licitant, si es donés aquest cas
• En el cas de no haver presentat la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, s’haurà de justificar amb una certificat d’Hisenda
• Qualificacions finals de Batxillerat on consti la nota mitjana final (original o fotocòpia
compulsada)
• Certificat de convivència on constin tots els membres que visquin al domicili familiar
• En cas de pares divorciats cal presentar la sentència de divorci
* No s’acceptaran sol·licituds incompletes.
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BEQUES DE CARÀCTER GENERAL
I MOBILITAT (MINISTERI)
Per a més informació, entreu al web d’AGAUR o al web del Ministeri d’Ensenyament. La data
màxima per a la presentació de sol·licituds finalitza a mitjans d’octubre.
Web: http://www10.gencat.net/agaur_web
R EQ UI S I TS ECONÒMIC S
Consultar els límits de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.
R EQ UI S I TS ACAD ÈMICS
Estar matriculat al curs que inicia amb un mínim de crèdits per als estudis que realitza, així
com haver-ho estat al curs anterior.

TITULACIÓ
La superació de tots els crèdits de la carrera condueix a l’obtenció del Grau en Negocis i
Màrqueting Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra.
I NFO R M AC I Ó AD D ICIONAL
• Imprescindible coneixements de llengua anglesa, nivell aproximat a First Certificate
• Obligatori assistir a classe amb ordinador portàtil PC amb wi-fi.
• Per a més informació:
E SC I-U P F
Passeig Pujades, 1 - 08003, Barcelona
932 954 710 - 900 122 630
comunicacio@esci.upf.edu - www.esci.upf.edu
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