BASES DE LES BEQUES ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMIC DEL GRAU EN
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (GETI) DE L’ESCOLA TÈCNICA
SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB).

PRESENTACIÓ. L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB),
en col·laboració amb diverses empreses i entitats, va crear els Premis i Beques d’Empresa
als Millors Expedients Acadèmics, tant de Grau com de Màster universitari, per premiar a
l’estudiantat destacat de l’Escola.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS. Opten a les beques tots els estudiants/es que hagin
finalitzat els estudis del GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS DEL
CURS 2018/19 en data 31 de juliol de 2019, amb un bon expedient acadèmic, i que es
matriculin del Màster Universitari en Enginyeria Industrial a l’ETSEIB del curs 2019/20
especialitat Electrònica i Mecànica.
No es requereix presentació de sol·licitud per part de l’interessat/-a.
La llista dels premiats es publicarà al web de l’ETSEIB. L’Escola es compromet a donar
resposta als estudiants que presentin al·legacions al Sotsdirector de Relacions amb les
empeses.
El premi podrà declarar-se desert, en cas que no hi hagin candidats/es o que el tribunal així
ho consideri.
PROCÉS DE SELECCIÓ. Un tribunal format per la Directora de l’ETSEIB, la Sotsdirectora
cap d'estudis d'enginyeria industrial i el Sotsdirector de Relacions amb les Empreses
revisaran els expedients del grau i decidiran el millor expedient acadèmic.
Per al càlcul de la nota final de l’expedient es tindran en compte la mitjana de les notes de
totes les assignatures del grau, inclòs el treball de fi de grau (TFG).
DOTACIÓ ECONÓMICA DE LA BECA. L’import total que aportarà TECNOTRNAS serà de
DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €). D’aquest import, CINC-CENTS EUROS (500 €
més IVA) seran per l’ETSEIB en concepte de despeses de gestió. L’ETSEIB emetrà una
factura.
El pagament de les beques (2.000 €) es realitzarà, prèvia presentació de la carta de petició
d’ingrés per part de l’ETSEIB, al mes de juny de l’any corresponent.
ENTREGA DEL PREMI. L’import de les beques (1.0000 € cadascuna) s’ingressarà en un
compte corrent del premiat/da a partir d’un mes a comptar de la data de l’Acte d’Inauguració.
Es practicarà la retenció que pertoqui per llei.
El dia de l’Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic 2019-20, el premiat rebrà un diploma que
serà lliurat per un representant de l’entitat patrocinadora del premi. Aquest acte es celebrarà
al mes d’octubre de 2019. Aquell dia s’organitzarà una entrevista amb l’entitat col·laboradora
i el premiat/da. És molt important que el premiat/da assisteixi a l’acte.
1

INCOMPATIBILITATS. Aquestes beques son incompatibles amb qualsevol altra beca o
premi concedida per una empresa col·laboradora de l’ETSEIB.
CALENDARI:
Selecció dels candidats: Setembre
Reunió del jurat: Setembre
Lliurament premis i beques: Durant l’Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic de l’ETSEIB

CONDICIONS. La participació en els premis suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
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