
14/07/2011 

 

BEQUES FUNDACIÓ CATALUNYACAIXA 

 

L’Obra Social de CatalunyaCaixa, a través de la seva Fundació, ofereix la possibilitat d’optar a 

una beca per a la realització del Master in Advanced Mathematics and Mathematical 

Engineering (MAMME, mamme.masters.upc.edu) de la UPC pel proper curs 2011/2012. El 

criteri de selecció es basarà en l’excel·lència dels candidats/es. Els requisits per sol·licitar la 

beca són: 

Requisits 

 Tenir la nacionalitat espanyola. 

 Cursar el màster a dedicació completa. 

 Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.  

 Ésser clients de CatalunyaCaixa en el moment de la concessió de la beca. 

Presentació de sol·licituds 

1. Les sol·licituds s’han d’enviar, per correu electrònic, a deganat.fme@upc.edu, amb 

“Beca CatalunyaCaixa MAMME” com a assumpte. 

2. Cal incloure la següent informació, en format pdf: 

 Un CV personal i acadèmic 

 L’expedient acadèmic 

 Una breu carta de motivació (1 pàgina d’extensió) 

3. El termini per a la presentació finalitzarà el proper 22 de juliol de 2011. 

Condicions 

1. L’import de la beca és de 5.000 €. Part d’aquest import es destinarà a cobrir les despeses 

de matrícula. La resta s’ingressarà en un compte de CatalunyaCaixa a nom del estudiant. 

La beca està subjecta a la normativa fiscal vigent. 

2. Aquesta beca és incompatible amb qualsevol beca o ajut econòmic d’un altre organisme 

privat o entitat financera, llevat que la Fundació CatalunyaCaixa ho autoritzi 

expressament. 

3. L’adjudicació de la beca la decidirà una Comissió Avaluadora conjunta entre la Direcció 

del Màster i la Fundació CatalunyaCaixa, a proposta de la Direcció del Màster, i serà 

inapel·lable.  

4. La Comissió Avaluadora es reserva el dret de desestimar les sol·licituds amb informació 

insuficient a efectes de valoració. Els possibles casos especials seran considerats 

individualment per la Comissió Avaluadora. 

5. La presentació de la sol·licitud de beca suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 

aspecte que no sigui previst serà resolt per la Fundació CatalunyaCaixa. 
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