Masters, postgrau/doctorat : Beques per fer estudis de
postgrau en relacions internacionals
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Generalitat Catalunya
Tipus entrada al calendari: Masters, postgrau/doctorat
Temàtica activitat del calendari: Beques, Estudiar, Postgrau, estranger
Tags: Estudiar a l'estranger, beques, postgrau
Dates de realització

Del dilluns 20 de maig de 2019 al dimecres 29 de maig de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 20 de maig de 2019 al dimecres 29 de maig de 2019
Descripció

Des del 16 fins al 29 de maig es pot demanar una beca per fer estudis de postgrau en
relacions internacionals. El centre universitari en què es vulgui estudiar ha d'estar situat a
qualsevol país del món, fora de l'Estat espanyol i ha de tenir programes de cursos en
relacions internacionals. L'ajut serà per a una durada màxima d'un any.
Aquest programa que compta amb un màxim de deu beques té una dotació total de 250.000
euros per al curs acadèmic 2019-2020.
Entre els requisits a l'hora de demanar la beca, es destaquen:

Tenir una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya,
o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en
els últims cinc anys. Els estudiants que estiguin en el darrer curs, si obtenen la titulació
al juny, també les podran demanar.
S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster
tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).
Tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l'expedient acadèmic.
Tenir coneixement excel·lent, oral i escrit, de la llengua o llengües de treball dels
estudis escollits pel candidat. Es demanaran còpies dels certificats que acreditin els
coneixements.
Cada candidatura haurà d'anar acompanyada d'un mínim de quatre informes de professors
universitaris.
El tràmit es pot presentar per internet i presencialment.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Termini de presentació de sol·licituds: 16 - 29 de maig de 2019, ambdós inclosos
Més
informació:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20538_Beques-per-realitzar-estudis-internaci
onals-per-al-curs-academic-2019-20120-DIPLOCAT?category=
Font: Generalitat de Catalunya
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/81371
Data del document:

20.05.2019
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