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Normativa d'ajuts a l'estudi per a màster
MÀSTER UNIVERSITARI EN AUDITORIA I COMPTABILITAT

En virtut de la normativa d'ajuts a l'estudi aprovada pel Consell de Govern del 19 de gener de
2015 i de l'annex aprovat per la comissió mixta UAO CEU i CCJCC del 13 de juliol de 2015, es
detallen a continuació els terminis i els percentatges aplicables als ajuts a l'estudi i beques
concedits per la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) específics per al màster universitari en
Auditoria i Comptabilitat.

Article 1. PAEM
1.

2.

La UAO CEU ofereix anualment el programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat del màster
universitari en Auditoria i Comptabilitat, basat en descomptes sobre l'import de
matrícula.
Aquest programa constitueix un ajut per fer front al cost dels estudis del màster
universitari en Auditoria i Comptabilitat. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 20 %
de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de
l'alumnat i de la seva vinculació amb la UAO CEU.

Article 2. Sol·licituds
1.

L'alumnat del màster universitari en Auditoria i Comptabilitat pot tramitar la sol·licitud
un cop abonada la reserva de drets de matrícula en els termes fixats anualment al
calendari d'admissions i al calendari de les Comissions Ordinàries d'Ajuts a l'Estudi.

Article 3. Tramitació
1.

2.
3.

Per portar a terme el procés de sol·licitud dels ajuts a l'estudi, l'estudiant ha de lliurar la
sol·licitud d'ajut a l'estudi, degudament emplenada, amb la documentació requerida al
Servei d'Admissions de Màster de la UAO CEU.
La data màxima per presentar-hi les sol·licituds és el setembre.
Només s'accepta la sol·licitud de beca dins dels terminis establerts.

Article 4. Excel·lència acadèmica
1.

La UAO CEU premia l'excel·lència acadèmica amb una beca que consisteix en un
descompte del 20 % en el cost de la matrícula del màster universitari en Auditoria i
Comptabilitat. La concessió de la beca d'excel·lència acadèmica exigeix haver superat
totes les matèries cursades durant els estudis de grau o llicenciatura amb una mitjana
ponderada de, com a mínim, 9.

Article 5. Ajut per a antics alumnes o fills d'antics alumnes
1.

Els antics alumnes del CEU i els seus fills es beneficien d'un 10 % de descompte en
l'import de la matrícula del màster universitari en Auditoria i Comptabilitat.
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Article 6. Ajuts de continuïtat d'estudis
1.

Els alumnes de grau de la UAO CEU es beneficien d'un 20 % de descompte en l'import
de la matrícula del màster universitari en Auditoria i Comptabilitat durant els tres anys
posteriors a haver acabat els estudis de grau.

Article 7. Descompte per a treballadors d'empreses col·laboradores
1.

La UAO CEU ofereix als treballadors d'empreses col·laboradores amb les quals s'hagi
signat un conveni un seguit de descomptes en l'import de la matrícula del màster
universitari en Auditoria i Comptabilitat, segons el nombre d'inscripcions:
•
una inscripció: 10 % de descompte
•
dues inscripcions: 15 % de descompte
•
més de dues inscripcions: 20 % de descompte

Article 8. Ajuts a l'allotjament
Destaquen els convenis següents:
1. El Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris ofereix vuit beques del 10 % sobre
el cost anual de l'estada a curs complet.
2. El Col·legi Major Universitari Pedralbes ofereix sis beques per valor del 15 % del
cost anual en habitació individual en règim de pensió completa, les quals es poden
complementar amb beques de col·laboració pròpies del col·legi major.
3. El Col·legi Major Universitari Lestonnac ofereix, cada curs acadèmic i segons
tarifes, quatre beques amb un descompte del 10 % en l’import mensual en habitació
doble; quatre beques amb un descompte del 20 % en l’import de la matrícula i un 5 %
de descompte en l’import mensual en habitació individual Premium per a alumnes de
grau, i dues beques amb un descompte del 25 % en l’import de la matrícula i un 5 % de
descompte en l’import mensual en habitació individual Estàndard o Premium per a
alumnes de postgrau.
4. La residència Emilie de Villeneuve ofereix tres ajuts que consisteixen en un
descompte del 25 % sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació
doble.
5. La residència Anna Ravell ofereix tres ajuts que consisteixen en un descompte del 25
% sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.
6. La residència universitària RUSC ofereix dues beques del 25 % sobre l’import anual
en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.
7. La residència Mestral Mar ofereix dues beques del 25 % sobre l’import anual en
règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble.
8. La residència La Salle Bonanova atorga 10 beques per valor del 50 % de la
matrícula de l’estada a curs complet i 10 beques per valor del 10 % del cost anual en
habitació doble. Les 20 beques són en règim de pensió completa.
9. La residència Roca atorga 20 ajuts del 100 % de la matrícula i quatre beques del 10
% sobre l’import anual en habitació doble i en règim de pensió completa.
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10. La residència universitària Sarrià ofereix tres beques del 10 % de descompte sobre
la tarifa mensual en habitació doble compartida per a alumnes de la UAO CEU; dues
beques per a estudiants de grau i una del mateix valor per a doctorands, investigadors i
estudiants de màster.
11. La residència universitària Augusta atorga quatre beques del 10 % del cost anual
de l’estada de curs complet i habitació doble, i quatre beques del 10 % del cost anual
de l’estada de curs complet i habitació individual. Les vuit beques són en règim de
pensió completa. Tots els futurs alumnes de la UAO CEU gaudiran d’un 50 % de l’import
de matrícula.
12. La residència Erasmus Gràcia atorga cada curs acadèmic 60 beques del 50 % en la
matrícula i el 6 % en la mensualitat de l’estada a curs complet. Per als alumnes que s'hi
incorporin de gener a juny, la beca consisteix en el 50 % de la matrícula i el 6 % en la
mensualitat (estades puntuals: 15 % sobre el cost).
13. La residència ONIX ofereix tres beques del 10 % del cost anual de l’estada a curs
complet. Els beneficiaris d’aquestes beques seran alumnes matriculats a la UAO CEU.
14. La residència universitària Josep Manyanet ofereix cinc beques del 10 % del cost
anual de l'estada de curs complet en règim de pensió completa, així com deu beques
del 50 % de la inscripció. Els beneficiaris d'aquestes beques seran alumnes matriculats
a la UAO CEU i serà aplicable només si s'allotgen en règim de pensió completa.
15. La residència RESA ofereix cinc beques del 10 % del cost anual de l’estada a curs
complet, tres per a alumnes de grau universitari i dues per a estudiants de màster,
totes per a alumnes que s’allotgin en la modalitat Estudio Classic (exclosos el consum
elèctric i d'aigua).
16. La residència Àgora BCN ofereix deu ajuts que consisteixen en un descompte del 25
% sobre l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar i habitació doble.

