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NORMAT
TIVA D’AJUT
TS ALS EST
TUDIS DE MÀSTER,
M
PO
OSTGRAU I CURSOS
D’ESPECIALITZAC
CIÓ PER AL CURS 2017
7-2018
Aquesta norma
ativa entrarà
à en vigor el curs acadèm
mic 2017-20
018
En virttut de la normativa d’’ajuts als esstudis, apro
ovada pel Consell
C
de G
Govern del 24 de
es aplicables
novem
mbre de 2015
5, a continua
ació s’especiifiquen els te
erminis i els
s percentatge
s a les
beques
s i els ajuts als estudis, concedits per la Unive
ersitat Abat Oliba CEU ((UAO CEU), per a
màsterr, postgrau i cursos d’especialització
ó.

Article
e. 1 PAEM
1.

2.

EU ofereix an
nualment el Programa d’ajuts
d
als es
studis als alu
umnes de màster,
m
La UAO CE
postgrau i cursos d’esp
pecialització (PAEM), que
e consisteix en descomp
ptes en l’imp
port de
la matrícula.
Aquest pro
ograma, com
m indica el sseu nom, rep
presenta un ajut per afrrontar el cos
st dels
estudis de màster, postgrau i currsos d’especialització. Le
es dotacionss oscil·len en
ntre el
10% i el 50% de l’im
mport total del Program
ma i s’atorguen en funcció de l’exp
pedient
acadèmic de
d l’alumne, la vinculació
ó que té amb la UAO CE
EU i la situacció familiar.

Article
e 2. Sol·licittuds
1. Els alumne
es de màstter, postgra u i cursos d’especialitz
zació de la UAO CEU poden
tramitar la
a sol·licitud després
d
d’ha
aver pagat la reserva dels
d
drets de
e matrícula en els
terminis fixats anualm
ment al cale
endari d’adm
missions i al calendari d
de reunions de la
Comissió Ordinària
O
d’A
Ajuts als Estu
udis.

Article
e 3. Tramita
ació
1.

2.

3.

Per dur a terme el procés de sol··licitud d’aju
uts als estud
dis, l’alumne
e haurà d’en
ntregar
l’imprès d’’aquesta sol·licitud emp lenat, juntament amb la documenttació requerida, al
Servei d’Ad
dmissions de
e Màster de la UAO CEU.
La data líímit per pre
esentar aqu
uestes sol·lic
cituds és el mes de ssetembre, per
p
als
programes
s que comen
ncin el mes d’octubre, i el mes de desembre, p
per als programes
que comen
ncin el mes de gener. P
Per els ajuts ordinaris ell termini fina
alitzarà en el
e mes
de juliol, amb el tancament del pe
eríode ordina
ari d’admissió en els prog
grames de màster
m
que comen
ncin en el mes d’octubre
e. Per els prrogrames que s’iniciïn ell mes de gen
ner, el
termini serrà en el mes
s de novemb
bre anterior.
La sol·licitu
ud d’ajut nom
més s’accepttarà en els terminis
t
esta
ablerts.

Article
e 4. Excel·lè
ència acadè
èmica
1.
2.

La UAO CE
EU ofereix do
os tipus d’aju
uts per l’exc
cel·lència aca
adèmica en ffunció del siistema
universitarri d’origen de
e cadascun d
dels sol·licita
ants.
Els estudia
ants amb expedients pro
ocedents de l’EEES o llic
cenciats a la
a UE: La UAO
O CEU
premia l’ex
xcel·lència amb
a
ajuts d’’un 30% de descompte en el cost d
de la matrícula de
màster o de
d postgrau. La conces sió de la be
eca d’excel·lència acadè
èmica requereix la
superació de totes les assignattures matriculades durrant els esstudis de grau o
llicenciaturra, amb una
a nota mitja
ana pondera
ada d’expedient igual o superior a 8,5,
sobre 10 a les seves
s qualificacio
ons, calcula
ada sobre els crèdits i les notes de
d les
assignatures del grau o llicenciaturra.

Unive
ersitat Aba
at Oliba C
CEU
Secrettaria General
ANNEX
X I - NORMATIVA D’AJJUTS DE MÀ
ÀSTER, POS
STGRAU I C
CURSOS
D’ESPE
ECIALIZACIÓ (CURS 2
2017-2018)

=
=
3.

Els estudia
ants amb expedients pro
ocedents de sistemes un
niversitaris d
de fora de l’E
EEES :
La UAO CE
EU premia l’excel·lència acadèmica amb ajuts d’un
d
10% de
e descompte
e en el
cost de la
a matrícula de màster o postgrau.. La concessió de la b
beca d’excel·lència
requereix la superació
ó de totes lles assignattures matriculades dura
ant els estudis de
grau o llic
cenciatura, amb
a
una no
ota mitjana ponderada d’expedientt de 9, calculada
sobre els crèdits
c
i les notes de le
es assignatures del grau
u o llicenciattura. La UAO
O CEU
reserva du
ues beques d’aquest
d
tipu
us per a cada
a programa de
d màster de
e la UAO CE
EU.

4 . Capítulo IIII
AYUDAS
S POR LAS C IRCUNSTANCIAS ECONÓ
ÓMICAS
Article
e 5. Ajuts ordinaris
o
UA
AO CEU
1.
2.

Aquesta modalitat
m
d’ajjut als estud is s’adreça als
a alumnes de màster d
de la UAO CE
EU.
Els ajuts ordinaris
o
con
nsisteixen en
n dues beque
es per progrrama, la prim
mera del 25
5% i la
segona dell 15% de de
escompte en l’import de la matrícula. La concesssió d’aquests
s ajuts
està condicionat tantt a la rend
da familiar com a la disponibilita
at de la dotació
d
pressuposttària de la UAO
U
CEU en
n el moment de la sol·llicitud. A mé
és, les sol·licituds
s’atenen per ordre de petició.

Article
e 6. Ajut pe
er a l’alumn
ne «encarre
egat d’aula»
1.

2.

Els ajuts per
p a l’alumn
ne «encarreg
gat d’aula» consisteixen
n en un desccompte perc
centual
del 30% de
d l’import de
d la matríc ula. Aquest ajut s’aplica
a en aquellss casos en què
q
es
considera convenient,
c
segons les n
necessitats concretes
c
de
e cada progra
ama.
L’alumne «encarregatt d’aula» h
ha d’ajudar en totes aquelles
a
tassques que siguin
necessàries per al bon funcioname
ent del màstter o del postgrau, en co
ol·laboració amb
a
el
coordinado
or del progra
ama.

Article
e 7. Ajut pe
er als antics
s alumnes i els fills de
els antics alumnes
1.

Els antics alumnes de
el grup CEU
U i els seus
s fills es po
oden beneficciar d’un 10
0% de
descompte
e en l’import de la m
matrícula dels màsters, els postgrraus i els cursos
d’especialittzació de la UAO CEU.

Article
e 8. Ajut a la
l continuïttat d’estudiis
1.

Els alumne
es de grau de
d la UAO C
CEU es pode
en beneficiarr d’un 20% de descomp
pte en
l’import de
e la matrículla dels màstters, els pos
stgraus i els cursos d’esspecialització
ó de la
UAO CEU, si s’hi matriculen durantt els tres anys posteriors
s a la finalitzzació del gra
au.

Article
e 9. Descom
mpte per a treballadorrs i membre
es d’entitat
ts col·laborradores
oradores am
1. La UAO CE
EU ofereix als
s treballadorrs i als membres d’emprreses col·labo
mb què
s’ha signatt un conven
ni un desco
ompte en l’import de la
a matrícula dels màsterrs, els
alització de
postgraus i els cursos d’especia
e la UAO CEU,
C
en fu
unció del nombre
d’inscripcio
ons.
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Article
e 10. Ajuts a l’allotjam
ment
d
a l’allotjament, ca
al destacar els
e convenis que s’esmen
nten tot seguit:
Per a l’obtenció d’ajuts
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

0.
10

11
1.

12
2.

13
3.

El Col·le
egi Major Universitari
U
Mater Salvatoris ofereix vuit be
eques del 10
0% de
descomptte en el costt anual de l’e
estada el currs complet.
El Col·legi Major Un
niversitari Pedralbes ofereix sis beques
b
del 1 5% de descompte
en el co
ost anual d’habitacions
d
s individuals en pensió completa
a, que es poden
complementar amb beques
b
de co
ol·laboració del
d Col·legi Major.
M
El Col·le
egi Major Universitari
U
Lestonnac
c ofereix cad
da curs acad
dèmic, sego
ons les
tarifes, quatre beque
es amb un d escompte del 10% en l’import men
nsual d’habitacions
dobles; quatre
q
beque
es amb un descompte del 20% en l’import de
e la matrícula i un
5% de descompte
d
en
e l’import mensual d’’habitacions individuals Premium per
p
als
alumnes de grau, i dues bequ es amb un descompte
e del 25% e
en l’import de la
matrícula
a i un 5% de descom
mpte en l’im
mport mens
sual d’habita
acions indiv
viduals
Estàndar o Premium per als alum
mnes de posttgrau.
La residència Emiliie de Villen
neuve ofere
eix tres ajuts
s d’un 25% de descomp
pte en
l’import anual
a
en règim d’allotjam
ment i esmorzar en habitacions dobl es.
La residència Anna
a Ravell ofe
ereix tres ajjuts d’un 25
5% de desco
ompte en l’iimport
anual en règim d’allo
otjament i essmorzar en habitacions
h
dobles.
d
La resid
dència univ
versitària R
RUSC ofereix
x dos ajuts d’un 25% de descomp
pte en
l’import anual
a
en règim d’allotjam
ment i esmorzar en habitacions dobl es.
La residència Mesttral Mar ofe
ereix dues be
eques del 25% de desccompte en l’iimport
anual en règim d’allo
otjament i essmorzar en habitacions
h
dobles.
d
La residència La Sa
alle Bonano
ova atorga deu beques del 50% de
e descompte
e en la
matrícula
a de l’estada
a el curs com
mplet i deu beques
b
del 10%
1
de desccompte en el
e cost
anual d’h
habitacions dobles.
d
Les v
vint beques són
s
en règim
m de pensió ccompleta.
La resid
dència Roca
a atorga vin
nt ajuts dell 100% de descompte en la matrícula i
quatre be
eques del 10
0% de desco
ompte en l’im
mport anual d’habitacion
ns dobles en règim
de pensió
ó completa.
La Resid
dència Univ
versitària S
Sarrià ofereiix tres beques del 10% de descompte en
la tarifa mensual d’h
habitacions dobles compartides perr a alumness de la UAO
O CEU;
dues d’aq
questes beq
ques són pe
er a estudiants de grau
u i una és p
per a doctorands,
investigadors o estud
diants de mà
àster.
La Resid
dència Univ
versitària A
Augusta atorrga quatre beques
b
del 1 0% de descompte
en el cost anual de l’’estada el cu
urs complet en habitacio
ons dobles i quatre bequ
ues del
10% de descompte en el costt anual de l’estada el curs comple
et en habittacions
individuals. Les vuit beques són en règim de
e pensió com
mpleta. Els ffuturs alumn
nes de
la UAO CEU poden ga
audir del 50%
% de descom
mpte en l’import de la m
matrícula.
xanta beques del
La Resid
dència Eras
smus Gràc
cia cada currs acadèmic
c atorga seix
50% de descompte en la matrrícula i el 6%
6
de desc
compte en lla mensualittat de
l’estada el
e curs complet. En el ccas dels alumnes que s’incorporin
s
a la residència de
gener a juny,
j
la beca
a consisteix en el 50% de
d descomptte en la mattrícula i del 6%
6 de
descomptte en la men
nsualitat (en
n estades puntuals, el de
escompte éss del 15% so
obre el
cost totall).
La Resid
dencia ONIX
X ofereix tre
es beques de
el 10% de descompte
d
e
en el cost anual de
l’estada el
e curs comp
plet. Els bene
eficiaris d’aq
questes bequ
ues són alum
mnes matricu
ulats a
la UAO CEU.
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4. La resid
dència univ
versitària J
Josep Many
yanet ofere
eix cinc beq
ques del 10
0% de
descomptte en el costt anual de l’e
estada el curs complet, en règim de
e pensió com
mpleta,
i deu be
eques del 50
0% de desccompte en la inscripció
ó. Els benefficiaris d’aquestes
beques són
s
alumnes
s matriculatss a la UAO CEU; aques
stes beques només es poden
aplicar en
n allotjament en règim d
de pensió completa.
15
5. La residència RESA
A ofereix cin
nc beques de
el 10% de descompte en
n el cost anual de
l’estada a curs com
mplet, tres per a alum
mnes de gra
au universittari i dues per a
estudiantts de màste
er. Aquestes cinc beque
es són per a alumnes q
que s’allotgin a la
residència
a amb la modalitat
m
Esttudio Classic
c (el consum
m d’aigua i d
d’electricitat no hi
està inclò
òs).
16
6. La residè
ència Àgora
a BCN ofere
eix deu ajuts
s del 25% de
e descompte
e en l’importt anual
en règim d’allotjamen
nt en habita cions dobles
s i esmorzar..

