Ajuts MBA
El MBA de la UPF Barcelona School of Management posa a disposició dels estudiants amb menys recursos
uns ajuts del 20% sobre el preu total de la matrícula del màster. Aquests ajuts només es poden sol·licitar una
vegada hagis estat admès seguint els passos que t’indiquem a continuació o a través de la eSecretaria una
vegada abonada la reserva de plaça i abans que comencin les classes. Segueix les instruccions que hi ha a
continuació per sol·licitar qualsevol dels nostres ajuts MBA:

1. Tria l’ajut que més s’adapti a la teva situació:
> Ajut a la mobilitat: S’adreça a candidats que hagin de canviar de residència per fer els seus
estudis.
> Ajut «Projecte emprenedor»: Es dirigeix a candidats que presentin un projecte sobre una
nova solució empresarial (màxim 2 pàgines).
> Ajut «Sectors estratègics»: Destinat a candidats amb titulacions universitàries prèvies en
enginyeries o ciències.
> Ajut «Projecte professional»: S’adreça als candidats que es trobin en un període de trànsit
professional i vulguin redirigir la seva carrera cap a altres sectors.

2. Prepara les respostes a les preguntes següents en un altre document:
• Per què estàs interessat/ada a estudiar aquest programa?
• Quins motius tens per sol·licitar un ajut MBA?
• De quina manera contribuiran les teves competències, la teva preparació i les teves experiències
anteriors al màster?
• Quins són els teus objectius, els teus projectes i les teves expectatives després d’acabar el programa?

3. Envia’ns aquest formulari amb les respostes a les preguntes anteriors.
Has d’enviar-lo a grants@bsm.upf.edu amb l’assumpte «Sol·licitud ajuts MBA». Recorda que si
sol·licites un ajut «Projecte emprenedor» també has d’enviar el teu projecte innovador.

4. Consulta la resolució de la teva sol·licitud.
La rebràs aproximadament dues setmanes després d’enviar la sol·licitud.

> Nom i cognom/s:
> Data de naixement:

> Nacionalitat:

> Adreça electrònica:

> Telèfon:

> Signatura:				

> Data:

Si no se’m concedeix aquest ajut vull mantenir la meva candidatura i buscaré
finançament per altres vies.

