ANNEX 1. BASES “BECA CAIXA D’ENGINYERS” AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC DEL
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (GETI)

 PRESENTACIÓ
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) en col·laboració amb
diverses empreses i entitats ha creat els Premis i Beques d’Empresa als Millors Expedients
Acadèmics.
 CONVOCATÒRIA i DOTACIÓ ECONÒMICA
El GRUP CAIXA D’ENGINYERS es compromet a atorgar una beca de MIL CINC-CENTS
EUROS (1.500€) a l’estudiant/a que hagi finalitzat els estudis del Grau en Enginyeria en
Tecnologies Industrials (GETI) durant el curs 2018/19 i que hagi obtingut el millor
expedient acadèmic.
Aquesta beca la rebrà l’estudiant/a de l’ETSEIB que compleixi els requisits i que es matriculi
en el Màster Universitari en Enginyeria industrial a l’ETSEIB curs 2019/20.
L’import total que aportarà el GRUP CAIXA D’ENGINYERS a l’ETSEIB serà de DOS MIL
EUROS (2.000 €), dels quals, MIL CINC CENTS EUROS (1.500€) correspondran al pagament
de la beca i CINC CENTS EUROS (500 €) + IVA seran per assumir despeses de gestió.
El pagament de les despeses de gestió (500 €+IVA) es realitzarà íntegrament a l’ETSEIB al
juny de l’any corresponent, prèvia presentació per aquesta de la corresponent factura, així
com de la documentació acreditativa de les despeses en que han incorregut.
 REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Poden optar a la beca:
-

Tots els estudiants/es que hagin finalitzat els estudis del Grau en Enginyeria en
Tecnologies Industrials (GETI) a l’ETSEIB durant el curs 2018/19 i que s’hagin preinscrit
al Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI).

 PROCÉS DE SELECCIÓ
Un tribunal format pel Director/a de l’ETSEIB, el Sotsdirector/a Cap d'Estudis de Grau i el
Sotsdirector/a de Relacions amb les Empreses revisarà els expedients del Grau en Enginyeria
en Tecnologies Industrials de l’ETSEIB, i decidiran el millor expedient acadèmic.
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Per al càlcul de la nota final de l’expedient es tindran en compte la mitjana de les notes de
totes les assignatures del GETI, inclòs el TFG.

 ATORGAMENT
La beca serà lliurada per un representant del GRUP CAIXA D’ENGINYERS, durant l’Acte
d’Inauguració del Curs Acadèmic 2019/20 (diploma). L’import de la beca s’ingressarà al
compte corrent del premiat/a que tindrà obert com a titular a la Caixa d’Enginyers.
Normalment aquest acte es celebra durant el mes d’octubre. És important que el premiat/a
assisteixi a l’acte.
El dia de la Inauguració de Curs, l’estudiant/a premiat/a es podrà entrevistar amb un
representant de l’empresa que atorga el premi.

 INCOMPATIBILITATS
Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca concedida per una empresa
col·laboradora de l’ETSEIB.

 CALENDARI
Selecció dels candidats/es:
Setembre 2019
Reunió del jurat:
Setembre 2019
Lliurament premis:
Durant l’Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic de l’ETSEIB (octubre 2019)

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