BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU



XX CONVOCATÒRIA 2017

BASES
Una de les finalitats de la Fundació Agrupació és la de promoure la formació. Amb
aquest objectiu es crea aquest ajut per a estudis de postgrau.



FINALITAT I PARTICIPANTS
Atorgar beques a clients o fills de clients del Grup ACM Espanya (Agrupació, Atlantis
i/o Amgen), que una vegada finalitzats els estudis de grau universitari, una
diplomatura o llicenciatura, vulguin realitzar estudis de postgrau i màsters durant el
curs 2017/2018.



REQUISITS
Per a beques de postgrau o màsters, haver finalitzat estudis de grau universitari, una
diplomatura o llicenciatura en els tres darrers cursos acadèmics 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017.
No podran optar a beca els qui ha l’hagin obtinguda en convocatòries anteriors.



MÈRITS
Es considerarà mèrit si el sol·licitant és client de Grup ACM Espanya (Agrupació,
Atlantis i/o Amgen) amb una antiguitat mínima de dos anys.
Es considerarà mèrit que els estudis a realitzar siguin estudis de postgrau o màsters
oficials.



DOTACIÓ
S’atorgarà un pressupost màxim de 25.000€ per aquest projecte.



SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Fundació Agrupació, Carretera de Rubí, 72-74
Edifici Horizon – 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
S’acompanyaran de:

 Formulari de sol·licitud (que podreu trobar a
www.fundacioagrupacio.es)

 Fotocòpia del DNI
 Currículum Vitae
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 Original o fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic personal detallat, en el

qual figurin les qualificacions obtingudes, la data d’obtenció de les qualificacions i
el nombre de convocatòries consumides, així com la mitjana ponderada.

 Fotocòpia del títol universitari, resguard o certificat que en demostri la possessió.
 Descripció referent a la formació que es pretén realitzar, cost econòmic i

document d’acceptació del centre o institució on es realitzaran els estudis de
postgrau.

 Carta

de motivació (breu explicació dels motius que t’han portat a realitzar
aquesta formació)

De tota aquesta documentació cal lliurar-ne 1 original i 5 còpies.
El termini de presentació de les sol·licituds quedarà tancat el 15 de setembre de
2017.



SELECCIÓ, VEREDICTE, TRIBUNAL QUALIFICADOR I LLIURAMENT DE LA BECA

 L’assignació

de les beques es realitzarà valorant l’expedient acadèmic i el
currículum del sol·licitant.

 El jurat podrà atorgar un nombre de beques superior a les establertes, si la
quantia total de les assignades no sobrepassa el límit pressupostat.

 El veredicte de la concessió de les beques, que serà inapel·lable, es donarà a
conèixer als sol·licitants a finals del mes d’octubre de 2017.

 El

tribunal estarà integrat per representants de la Fundació Agrupació i per
professionals qualificats en l’àmbit de la docència.

 Actuarà

de secretari, amb veu i sense vot, un representant de la Fundació
Agrupació.

 El

tribunal qualificador, si s’escau, podrà mantenir una entrevista amb els
candidats.

 L’import

de la beca es farà efectiu en l’acte de lliurament de Premis de la
Fundació, convocat a aquest fi.

 La beca és de caràcter únic i indivisible, serà lliurada mitjançant xec nominatiu a
favor del participant i estarà subjecte a la retenció fiscal vigent.

 En el cas que s’atorgui la beca, i un cop s’hagi finalitzat el màster o postgrau, el

sol·licitant haurà de presentar a la Fundació Agrupació, un certificat que demostri
la finalització dels estudis becats.

