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ANUNCIS DIVERSOS
FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA
ANUNCI sobre les bases legals del programa de Beques Talent de la Fundació Institut d’Educació Contínua
(UPF Barcelona School of Management).
1. Àmbit d'aplicació
El programa de beques cobreix tots els programes de màster de 60 ECTS o més que ofereix la Fundació
Institut d'Educació Contínua, mitjançant la marca UPF Barcelona School of Management o com a centre adscrit
a la UPF (en endavant, UPF Barcelona School of Management en tots els casos), excepte aquells màsters en els
quals el procés d'inscripció sigui extern a la UPF Barcelona School of Management i el Màster Universitari en
Advocacia.
Les Beques Talent no podran ser sol·licitades per a postgraus, encara que aquests condueixin a l'obtenció d'un
títol de màster si es realitzen com a mòduls independents, ni tampoc en el cas de reconeixement de crèdits
corresponents a una titulació anterior.

2. Dotació
Les beques cobreixen des d'un 25% fins a un 50% dels costos de la matrícula del màster. La beca és
ampliable fins a un 25% addicional si els candidats acrediten una determinada situació econòmica.
El fet de sol·licitar la beca, així com de complir tots els requisits i/o d'acreditar una situació econòmica
determinada mitjançant l'aportació de la documentació corresponent, no significa que la beca vagi a ser
concedida.

3. Requisits d'accés
Per optar a les Beques Talent, els candidats hauran de complir els criteris següents:
- haver finalitzat i obtingut una titulació universitària,
- haver obtingut en el seus estudis de grau una mitjana ponderada d'un mínim de 8 sobre 10 o d'un GPA
(Grade Point Average de 3.0 sobre 4.0 (el Comitè de Beques es reserva el dret de determinar altres valors
equivalents per tal d'adaptar-se als sistemes de ponderació de cada país);
- haver-la sol·licitat en el moment de l'admissió i
- haver estat admès als estudis de màster per als quals es sol·licita la beca.

4. Documentació i tràmits
Per tal d'iniciar la sol·licitud de beca, els candidats hauran d'haver-la sol·licitat en el moment de la sol·licitud de
l'admissió i pujar la documentació addicional requerida a través de la plataforma de càrrega de documents (eSecretaria). La no presentació de qualsevol dels documents requerits invalidarà la candidatura, així com la
petició d'ampliació de la beca per situació econòmica.
4.1. Documentació requerida
La documentació següent és indispensable per optar a la Beca Talent:
- Carta de motivació (adaptada a les raons per les quals s'opta a la Beca Talent).
- Llistat o carta de mèrits o aspectes destacables contrastables, tot aportant fins i tot informació de contactes
que es puguin consultar amb la finalitat de comprovar la seva certesa.
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- En el cas de presentar un expedient estranger, caldrà presentar l'escala1 sobre la qual s'ha calculat la nota
final de l'expedient. No s'admetran expedients que no aportin la nota mitjana final ponderada.
- En cas de sol·licitar ajut addicional per motius econòmics, es requerirà documentació que acrediti la situació
econòmica (consultar epígraf 4.2 d'aquestes bases).
4.2. Documentació per acreditar la situació econòmica
Els candidats que desitgin optar a l'ampliació de la beca per situació econòmica ho hauran de sol·licitar
expressament i hauran d'aportar, a més, la documentació següent:
4.2.1. Sol·licitants que estudien i no treballen
- Full resum de l'última declaració de la renda de la unitat familiar (a Espanya, model 100).
4.2.2. Sol·licitants que treballen per compte d'altri
- Full resum de l'última declaració de la renda (a Espanya, model 100).
- Última nòmina.
- Certificat d'ingressos d'empresa (a Espanya, model 190).
4.2.3. Sol·licitants que treballen per compte propi
- Declaració d'alta de autònoms.
- Full resum de l'última declaració impositiva.
4.2.4. Sol·licitants en situació de desocupació
- Certificat que acrediti la situació de desocupació (a Espanya, disponible a les oficines del Servei Públic
d'Ocupació Estatal).
El Comitè de Beques es reserva el dret de demanar documentació addicional al sol·licitant de la beca en el cas
que ho consideri oportú per a la seva avaluació.
Serà responsabilitat del candidat buscar els ens públics dels quals obtenir els documents necessaris a presentar
per tal de demostrar la seva situació econòmica. Si no s'aporten els documents necessaris, la sol·licitud
d'ampliació de beca no podrà ser tinguda en compte.
4.3. Idioma de la documentació
Únicament si la titulació universitària i l'expedient acadèmic estan escrits en un idioma que no sigui espanyol,
català, anglès, francès, italià o portuguès, caldrà acompanyar d'una traducció jurada oficial a l'espanyol, català
o anglès. La traducció jurada oficial es pot tramitar a través d'un traductor jurat autoritzat i inscrit a Espanya,
a través de qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger o, finalment, a
través de la representació consular o diplomàtica a Espanya del país d'origen del sol·licitant.

5. Procés de sol·licitud
Per sol·licitar les Beques Talent, els candidats hauran de seguir les següents instruccions:
- sol·licitar, juntament amb l'admissió, la beca dins dels terminis establerts i;
- pujar la documentació requerida per acreditar els seus mèrits acadèmics, personals, professionals i, si escau,
la seva situació econòmica, a través de la plataforma de càrrega de documents e-Secretaria (la no presentació
de qualsevol dels documents requerits invalidarà la candidatura, així com la petició d'increment de la beca per
situació econòmica).
En determinats supòsits els candidats poden ser requerits per tal de realitzar una entrevista complementària
personal presencial, telefònica o via Skype amb un membre de la Direcció Acadèmica del programa o de la
Comissió de Beques Talent.

6. Terminis de sol·licitud
La Beca Talent està oberta a tota la programació de màster (propi o universitari) impartit per la UPF Barcelona
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School of Management. Per aquest motiu, es convocaran tantes vegades com rondes d'admissió es produeixin
en cada un d'aquests programes. Les convocatòries es publicaran en la pàgina web de la UPF Barcelona School
of Management juntament amb el detall de les rondes d'admissió de cada programa de màster que habiliti per
optar a la Beca Talent. La resolució d'adjudicació o no de la Beca Talent serà notificada a cada sol·licitant en el
mateix període de comunicació de resolució habilitat per a les admissions.
La UPF Barcelona School of Management destina anualment a la dotació del fons de la Beca Talent la quantitat
que considera adequada. Els fons disponibles per a cada una de les convocatòries els determina el Comitè de
Beques i disminueixen a mesura que aquestes avancen.
La sol·licitud de la beca s'ha de realitzar abans de l'inici de curs i en cap cas podrà ser tramitada per a un
màster que ja s'estigui cursant. No s'admetran sol·licituds presentades fora de la data límit de la sol·licitud de
la beca, encara que el màster encara no hagi iniciat.
Els sol·licitants únicament es podran presentar a una convocatòria de beca per màster.

7. Òrgan decisori
El Comitè de Beques de la UPF Barcelona School of Management és el màxim òrgan de decisió i d'adjudicació.
Aquest es reuneix tantes vegades per curs com convocatòries de beca s'estableixin i està format pel president
del comitè, que al seu torn és president del Consell d'Estudis de la UPF Barcelona School of Management; la
direcció general de la UPF Barcelona School of Management, que exerceix la vicepresidència; i una
representació del Consell d'Estudis de la UPF Barcelona School of Management.
La Fundació disposa d'un fons de beques limitat i el distribueix equitativament entre la gran quantitat de
candidats que es postulen en cada convocatòria.

8. Adjudicació
El Comitè de Beques de la UPF Barcelona School of Management concedirà les Beques Talent únicament a
aquells estudiants que, havent completat l'enviament de la documentació corresponent i havent estat finalment
admesos en el màster per al qual sol·licitin la beca, hagin superat les diferents proves que s'arribin a sol·licitar
i compleixin els criteris següents:
Talent acadèmic: la nota mitjana requerida en l'expedient acadèmic dels estudis previs del candidat per
acreditar el talent acadèmic és d'un mínim de 8 sobre 10; o d'un GPA (Grade Point Average) de 3.0 sobre 4.0
(el Comitè de Beques es reserva el dret de determinar altres valors equivalents amb la finalitat d'adaptar-se
als sistemes de ponderació de cada país). Dins d'aquest rang, el criteri d'adjudicació de les beques serà per
ordre descendent (de major a menor puntuació).
Talent professional: es valorarà, si existeix, l'experiència que el candidat pugui arribar a acreditar ja sigui
mitjançant el seu CV, mitjançant les seves cartes de recomanació, en el cas de ser requerides per a l'admissió i
fins i tot mitjançant resultats de proves d'accés específiques per al màster que es puguin arribar a sol·licitar.
Talent personal: es valoraran la motivació del candidat a través de la seva carta i els seus mèrits personals
acreditables i contrastables.
Situació econòmica ((*) únicament per a aquells candidats que sol·licitin l'ampliació de la beca per raons
econòmiques): la valoració de la situació econòmica dels candidats que ho sol·licitin es realitzarà individualment
a partir de la documentació descrita en l'apartat 4.2. Tindran preferència aquells candidats la situació
econòmica dels quals sigui més desfavorida.

9. Resolució de la beca
Des del Comitè de Beques es comunicarà a cada sol·licitant la resolució de manera individual per mitjà d'un
correu electrònic. Les dates d'adjudicació o denegació de la beca apareixen publicades en la pàgina web.
Posteriorment el candidat becat rebrà la corresponent comunicació amb el detall dels tràmits a seguir per a la
formalització de la matrícula i el pagament de l'import restant del preu de matrícula.

10. Compatibilitat amb altres beques o bonificacions

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7518 - 18.12.2017
CVE-DOGC-A-17345052-2017

Les Beques Talent no són acumulables amb els ajuts següents:
- Descomptes o bonificacions específiques dels màsters.
- Beques atorgades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
- Altres beques de la UPF Barcelona School of Management, pròpies o finançades per organitzacions externes.
Les Beques Talent sí són compatibles amb altres beques que els candidats puguin sol·licitar a organismes
externs a la UPF Barcelona School of Management, sempre que les bases que regulen aquestes altres beques
no estableixin que les mateixes siguin incompatibles amb beques de tercers. En cas de resultar concedides
ambdues, el candidat haurà d'escollir una d'elles.
Les Beques Talent també són compatibles amb les bonificacions per família nombrosa.

11. Motius de revocació de la beca
El Comitè de Beques de la UPF Barcelona School of Management podrà revocar la beca en els casos següents:
- Falsedat documental en l'acreditació dels mèrits que han donat lloc a la concessió.
- Baixa del màster per qualsevol causa: acadèmica, voluntària o disciplinària.
- Qualificació de «no apte» en el màster.
La revocació de la beca comporta l'obligació per part del becat d'abonar a la UPF Barcelona School of
Management l'import corresponent a la beca percebuda.

12. Compromís de la persona becada
Les persones que obtinguin una beca es comprometen a demostrar un rendiment acadèmic destacable i un
nivell de participació activa en el desenvolupament del màster. Així mateix, els estudiants becats hauran de
col·laborar de forma activa en activitats de suport al màster i a la institució (participació puntual en reunions
internes d'avaluació i millora del màster i/o els serveis associats; participació puntual en actes institucionals i
trobades amb empreses; testimonis en materials de comunicació impresos o audiovisuals, etc.) i contribuir a la
integració d'estudiants internacionals durant la primera etapa del seu període d'estudis.

Barcelona, 4 de desembre de 2017

Carme Martinell Gispert-Saüch
Directora general

(1) L’escala es pot expressar amb valors numèrics (de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 100, etc.) o amb lletres de
l’alfabet (generalment des de la A fins a la F), segons els paràmetres establerts per les lleis de cada país i de
les seves universitats.

(17.345.052)
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