La Fund
dació Catalunya – La Pedrera us oofereix la po
ossibilitat d’’optar a duues beques per a la
realitzacció del Màste
er en Filosoffia Política, ddel Màster de
d Recerca en
e Sociologiaa i Demograffia o del
Màster d
de Recerca en
e Ciència Po
olítica, a la Universitat Pompeu
P
Fabra durant el curs 2017‐20
018.

Import d
de la beca:

5.000 €

Termini per sol∙licita
ar la beca: fins
f al 15/066/2017
Requisits
ts per sol∙licittar la beca:
‐
‐
‐

Tenir la nacionalitat espanyola.
n excel∙lent expedient
e
ac adèmic .
Acreditar un
Cursar el mààster a temps complet (m
matricular 60
0 crèdits en el
e curs 2017‐‐2018).

de selecció i bases de la beca:
b
Criteris d
‐
‐

‐

‐

‐
‐

El criteri de selecció es basarà
b
en l’exxcel∙lència dels candidats.
L’adjudicació
ó de les beq
ques la deciddirà una Com
missió Avalua
adora conju nta entre la Direcció
del Màster i la Fundació
ó Catalunya – La Pedreraa, a proposta
a de la Direccció del Màster, i serà
inapel∙lable..
Aquestes beques són incompatiblles amb qu
ualsevol becca o ajut eeconòmic d’un altre
organisme privat
p
o enttitat financeera, llevat que la Funda
ació Catalunnya – La Ped
drera ho
autoritzi exp
pressament.
La Comissió
ó Avaluadora
a es reservaa el dret de desestimar les sol∙licit uds amb infformació
insuficient a efectes de valorac ió. Els posssibles caso
os especialss seran con
nsiderats
L decisió de
d la Comisssió Avaluadora serà
individualmeent per la Comissió Avvaluadora. La
inapel∙lable..
La concessió
ó i import de la beca que da subjecte a la normativa fiscal vigeent.
La presentaació de la so
ol∙licitud de beca supossa l’acceptacció d’aquesttes bases. Qualsevol
Q
aspecte quee no hi sigui previst
p
serà rresolt per la Fundació Catalunya – La Pedrera.

Documeentació a preesentar:
‐

Full de sol∙liccitud (enviarr per e‐mail a l’oficina de
e gestió del màster:
m
Depaartament de Ciències
Polítiques i Socials
S
– massters.cpis@uupf.edu).

SOL∙LICITTUD DE LA
A BECA FU
UNDACIÓ CATALUN
NYA – LA PPEDRERA
(CUR
RS 2017‐2
2018)
DADES
D
PERSONALS:
Nom:
N

Priimer cognom
m:

DNI:
D

Segon cognom
m:

A
Adreça:

C.P:
C

Població:

Telèfon:
T

Correu electrò nic:

DADES
D
ACAD
DÈMIQUES:
Títol
T
acadèm
mic:

Nota mitjana:

Universitat:
U

Any
A de finalittzació:

Màster en q
que demaness l’admissió:

Signatura, llloc i data:

Nota d’accés a la universitat:

