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CONVOCATÒRIA D’AJUTS ALS ESTUDIS DE MÀSTER, POSTGRAU I CURSOS 
D’ESPECIALITZACIÓ  

 
(Aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de març de 2021.)  

 
En virtut de la Normativa d’ajuts als estudis, aprovada pel Consell de Govern de 9 de març de 
2021, a continuació s’especifiquen els terminis i els percentatges aplicables a les beques i els 
ajuts als estudis concedits per la Universitat Abat Oliba CEU (d’ara endavant, UAO CEU), per a 
màsters, postgraus i cursos d’especialització.  

 
 
Article. 1 PAEM 
 

1. La UAO CEU ofereix anualment el Programa d’ajuts als estudis als alumnes de màster, 
postgrau i cursos d’especialització (PAEM), que consisteix en descomptes en l’import de 
la matrícula.  

2. Aquest programa, com indica el seu nom, representa un ajut per afrontar el cost dels 
estudis de màster, postgrau i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 
10 % i el 50 % de l’import total del Programa i s’atorguen en funció de l’expedient 
acadèmic de l’estudiant, la vinculació que té amb la UAO CEU i la situació familiar. 

 
 
Article 2. Sol·licituds 
 

1. Els alumnes de màster, postgrau i cursos d’especialització de la UAO CEU poden 
tramitar la sol·licitud després d’haver pagat la reserva dels drets de matrícula en els 
terminis fixats anualment al calendari d’admissions i al calendari de reunions de la 
Comissió Ordinària d’Ajuts als Estudis.  

2. Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial, en la mesura que sigui 
possible, o en línia a la següent adreça de correu electrònic: gestioacademica@uao.es. 

3. La data límit per presentar aquestes sol·licituds seran els 15 dies naturals anteriors a 
l’inici de cada programa. 

 
Article 3. Excel·lència acadèmica  
 

1. La UAO CEU ofereix dos tipus d’ajuts per a l’excel·lència acadèmica en funció del 
sistema universitari d’origen de cadascun dels sol·licitants. 

2. Per als estudiants amb expedients procedents de l’EEES o llicenciats a la UE, la UAO 
CEU premia l’excel·lència amb ajuts d’un 30 % de descompte en el cost de la matrícula 
de màster. Per rebre l’ajut d’excel·lència acadèmica cal haver superat totes les 
assignatures matriculades durant els estudis de grau o llicenciatura amb una nota 
mitjana ponderada d’expedient igual o superior a 8,5 sobre 10, calculada sobre els 
crèdits i les notes de les assignatures del grau o llicenciatura.  

3. Els estudiants procedents de sistemes universitaris de fora de l'EEES poden sol·licitar 
un ajut corresponent al 30 % de descompte en el cost dels crèdits de la matrícula de 
màster. Han d’acreditar haver obtingut la distinció equivalent a la matrícula d’honor en 
finalitzar els seus estudis de primera etapa universitària, els quals han de ser 
equivalents al grau universitari europeu. Així mateix, poden sol·licitar un ajut 
corresponent al 10 % de descompte en el cost dels crèdits de la matrícula si acrediten 
una nota mitjana ponderada d'expedient de 9 sobre 10 (o equivalent en altres 
sistemes), calculada sobre els crèdits i qualificacions de les assignatures del grau o la 
llicenciatura. Per rebre l’ajut d’excel·lència cal haver superat totes les assignatures 
matriculades durant els estudis de grau o llicenciatura. La Universitat reserva dos ajuts 
d’aquests tipus per a cada programa de màster de la UAO CEU.  

 
 

mailto:gestioacademica@uao.es


 

 

Universitat Abat Oliba CEU 
Secretaria General 
ANNEX I – CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MÀSTER, POSTGRAU I CURSOS 
D’ESPECIALIZACIÓ (CURS 2021-2022) 

 
 

 

 
 
 
Article 4. Ajuts ordinaris UAO CEU 
 

1. Aquesta modalitat d’ajut als estudis s’adreça als alumnes de màster de la UAO CEU. 
2. Els ajuts ordinaris consisteixen en quatre beques per programa, les dues primeres del 

25 % de descompte de l’import de la matrícula i les dues segones, del 15 %. La 
concessió d’aquests ajuts està condicionat tant a la renda familiar com a la 
disponibilitat de la dotació pressupostària de la UAO CEU en el moment de la sol·licitud. 
A més, les sol·licituds s’atenen per ordre de petició. 

 
 
Article 5. Ajut per a l’estudiant “encarregat o encarregada d’aula” 
 

1. Els ajuts per a l’estudiant “encarregat o encarregada d’aula” consisteixen en un 
descompte del 30 % de l’import de la matrícula. Aquest ajut s’aplica en els casos en 
què es considera convenient, segons les necessitats concretes de cada programa. 

2. Si el director o directora del programa ho considera adient, aquest ajut “d'encarregat o 
encarregada d'aula” es pot fraccionar en dos descomptes del 15 % de l'import de la 
matrícula.   

3. L’estudiant “encarregat o encarregada d’aula” ha d’ajudar en totes les tasques que 
siguin necessàries per al bon funcionament del màster o del postgrau, en col·laboració 
amb el coordinador o coordinadora del programa.  

 
 
Article 6. Ajut per als antics alumnes i els fills dels antics alumnes  
 

1. Els antics alumnes del grup CEU i els seus fills es poden beneficiar d’un 10 % de 
descompte en l’import de la matrícula de màsters, postgraus i cursos d’especialització 
de la UAO CEU. 
 
 

Article 7. Ajut a la continuïtat d’estudis 
 

1. Els alumnes de grau de la UAO CEU es poden beneficiar d’un 20 % de descompte en 
l’import de la matrícula de màsters, postgraus i cursos d’especialització de la UAO CEU, 
si s’hi matriculen durant els tres anys posteriors a haver finalitzat el grau. 

 

Article 8. Descompte per a treballadors i membres d’entitats col·laboradores 

1. La UAO CEU ofereix als treballadors i als membres d’empreses col·laboradores amb què 
s’ha signat un conveni un descompte en l’import de la matrícula de màsters, postgraus 
i cursos d’especialització, en funció del nombre d’inscripcions. 

 
 
Article 9. Ajuts a l’allotjament 
 

Per a l’obtenció d’ajuts a l’allotjament, cal destacar els convenis que s’esmenten tot seguit: 

1. El Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris ofereix vuit beques del 10 % de 
descompte en el cost anual de l’estada el curs complet. 

2. El Col·legi Major Universitari Pedralbes ofereix sis beques del 15 % de 
descompte en el cost anual d’habitacions individuals amb pensió completa, que es 
poden complementar amb beques de col·laboració del Col·legi Major. 
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3.   El Col·legi Major Universitari Lestonnac ofereix, cada curs acadèmic, segons les 

tarifes, quatre beques amb un descompte del 10 % en l’import mensual d’habitacions 
dobles; quatre beques amb un descompte del 20 % en l’import de la matrícula i un 
5 % de descompte en l’import mensual d’habitacions individuals Premium per als 
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 d’habitacions individuals 
Estàndard o Premium per als alumnes de postgrau.  

4. La Residència Emilie de Villeneuve ofereix tres ajuts d’un 25 % de descompte en 
l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitacions dobles. 

5. La Residència Anna Ravell ofereix tres ajuts d’un 25 % de descompte en l’import 
anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitacions dobles. 

6. La Residència Universitària RUSC ofereix dos ajuts d’un 25 % de descompte en 
l’import anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitacions dobles. 

7. La Residència Mestral Mar ofereix dues beques del 25 % de descompte en l’import 
anual en règim d’allotjament i esmorzar en habitacions dobles. 

8. La Residència La Salle Bonanova atorga deu beques del 50 % de descompte en la 
matrícula de l’estada el curs complet i deu beques del 10 % de descompte en el cost 
anual d’habitacions dobles. Les vint beques són en règim de pensió completa. 

9. La Residència Roca atorga 20 ajuts del 100 % de descompte en la matrícula i 
quatre beques del 10 % de descompte en l’import anual d’habitacions dobles en 
règim de pensió completa. 

10. La Residència Universitària Sarrià ofereix tres beques del 10 % de descompte en 
la tarifa mensual d’habitacions dobles compartides per a alumnes de la UAO CEU; 
dues d’aquestes beques són per a estudiants de grau i una és per a doctorands, 
investigadors o estudiants de màster. 

11. La Residència Universitària Augusta atorga quatre beques del 10 % de 
descompte en el cost anual de l’estada el curs complet en habitacions dobles i quatre 
beques del 10 % de descompte en el cost anual de l’estada el curs complet en 
habitacions individuals. Les vuit beques són en règim de pensió completa. Els futurs 
alumnes de la UAO CEU poden gaudir del 50 % de descompte en l’import de la 
matrícula. 

12. La Residència Erasmus Gràcia cada curs acadèmic atorga 60 beques del 50 % de 
descompte en la matrícula i del 6 % de descompte en la mensualitat de l’estada el 
curs complet. En el cas dels alumnes que s’incorporin a la residència de gener a juny, 
la beca consisteix en el 50 % de descompte en la matrícula i del 6 % de descompte 
en la mensualitat (en estades puntuals, el descompte és del 15 % sobre el cost 
total). 

13. La Residència ONIX ofereix tres beques del 10 % de descompte en el cost anual de 
l’estada el curs complet. Els beneficiaris d’aquestes beques són alumnes matriculats a 
la UAO CEU. 

14. La Residència Universitària Josep Manyanet ofereix cinc beques del 10 % de 
descompte en el cost anual de l’estada el curs complet, en règim de pensió completa, 
i deu beques del 50 % de descompte en la inscripció. Els beneficiaris d’aquestes 
beques són alumnes matriculats a la UAO CEU. Aquestes beques només es poden 
aplicar en allotjament en règim de pensió completa. 

15. La Residència RESA ofereix cinc beques del 10 % de descompte en el cost anual de 
l’estada el curs complet, tres per a alumnes de grau universitari i dues per a 
estudiants de màster. Aquestes cinc beques són per a alumnes que s’allotgin a la  

       residència amb la modalitat Estudi Classic (el consum d’aigua i d’electricitat no hi 
està inclòs). 

16. La Residència Àgora BCN ofereix deu ajuts del 25 % de descompte en l’import 
anual en règim d’allotjament en habitacions dobles i esmorzar. 

 


