Bases “Beca ACCENTURE” per cursar el Máster en Enginyeria de Telecomunicació
(MET) curs 2016‐17 per gaudir‐la en el curs 2017‐18

Convocatòria
Creació per part d’ACCENTURE per al curs 2017‐18 d'una beca d’estudis destinada a
cobrir les despeses de matriculació i els 120 crèdits ECTS del Màster en Enginyeria de
Telecomunicació (MET) de l'ETSETB‐UPC,
Dotació econòmica
La corresponent als preus públics en el moment de la matriculació.
Requisits sol∙licitants


Ser estudiantat dels graus TIC de l'ETSETB que s'hagi titulat en el curs 2016‐
2017.



Haver realitzat, durant els seus estudis de grau, un Conveni de Cooperació
Educativa amb Accenture.



Realitzar durant el Màster les pràctiques acadèmiques (CCE) de manera
exclusiva a Accenture. Sent remunerades amb un mínim de 8 euros/hora bruts.

Sol∙licituds
Els interessats i interessades hauran de lliurar a l’Àrea de Relacions Externes de
l’ETSETB (ARE) entre el 15 de juny i el 21 de juliol de 2017 la següent documentació:







Carta de sol∙licitud en la qual es farà constar les seves dades personals i
l’autorització per a que l’empresa Accenture pugui tenir una còpia de
l’expedient acadèmic amb la finalitat d’escollir els beneficiaris d’aquestes
beques.
Còpia del Conveni de Pràctiques realitzat en el Grau amb Accenture.
Currículum Vitae.
Fotocòpia del DNI.
Número del compte corrent.

Procés de selecció
Per dictaminar el beneficiari es designarà una Comissió mixta de selecció, que estarà
formada per membres de l'empresa ACCENTURE i per la subdirecció de Relacions amb
les Empreses de l'ETSETB, en la reunió es valorarà, entre altres aspectes: la
disponibilitat interna i altres criteris de selecció de ACCENTURE de conformitat amb les
seves polítiques de contractació i incorporació d'estudiants en pràctiques, tenint en

compte i subjecte a la valoració de l'expedient acadèmic, adequació del perfil i el
currículum vitae dels aspirants.
Atorgament
Un cop seleccionat/da i fet efectiu el pagament de la matrícula dels 30 crèdits del
primer quadrimestre del MET del curs 2017‐18 per part de l’estudiantat, el beneficiari
presentarà una còpia de la seva matrícula a l’Àrea de Relacions Externes de l’ETSETB,
procedint‐se a donar l’ordre pel pagament de la beca i en el moment de la
formalització de la matrícula dels 30 crèdits del segon quadrimestre del curs 2017‐18,
s’efectuarà el mateix procediment i així successivament fins cobrir les despeses de 120
crèdits matriculats per primera vegada.
Dins de l'Acte Acadèmic de Graduació de l'Escola que tindrà lloc en el curs 2017‐18, es
farà un reconeixement públic a l’estudiant beneficiari podent‐se, si és el cas, declarar‐
se deserta.
En cas de que els beneficiaris incomplissin aquestes bases restarien obligats a la
devolució de l’import de la beca fins al moment devengada.
Caducitat
L’import de la beca es podrà gaudir durant un màxim de tres cursos acadèmics o fins
completar la matricula dels 120 crèdits.
Incompatibilitats
Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca concedida per una entitat
col∙laboradora de l’ETSETB‐UPC destinada a la realització d’un Màster de l’ETSETB‐
UPC.
Observacions
La presentació d’una sol∙licitud a aquesta beca suposa per part del candidat/a
l’acceptació expressa tant de les bases com dels criteris i decisions de la Comissió de
selecció.

.

