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BEQUES FUNDACIÓ CATALUNYACAIXA 

 

 

Màster MAI – Artificial Intelligence 

L’Obra Social de CatalunyaCaixa, a través de la seva Fundació, ofereix la possibilitat d’optar a 
una beca per a la realització d’aquest programa de màster.  

La beca consisteix en un import únic de 10.000 Euros per a cursar els 120 ECTS del Màster, 
destinat al pagament del cost de la matrícula més un ajut personal a l’estudiant, que es 
lliuraran segons els terminis establerts en el conveni de col·laboració entre la Fundació 
CatalunyaCaixa i la UPC.  

En el cas que el candidat seleccionat només hagi de cursar 60 ECTS (perquè els altres 60 
ECTS li siguin reconeguts), llavors la dotació de 10.000 Euros es convertiria en 2 beques de 
5.000 Euros cadascuna: una per al millor candidat seleccionat i l’altre pel segon millor 
candidat (ambdues per a cursar 60 ECTS). 

El criteri de selecció es basarà en l’excel·lència dels candidats. Els requisits per sol·licitar la 
beca són: 

- Tenir la nacionalitat espanyola. 
- Cursar el màster a dedicació completa. S’haurà de signar un compromís de matricular 

30 ECTS/semestre a cursar (no a reconèixer/convalidar). 
- Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.  
- Ser admesos al màster MAI per al curs 2011/2012. 
- Ésser clients de CatalunyaCaixa en el moment de la concessió de la beca. 

Per sol∙licitar la beca heu d’enviar u n correu electrònic a merce@lsi.upc.edu, indicant a 
l’assumpte “Beca CatalunyaCaixa” i annexant un fitxer ZIP, anomenat amb el vostre Nom i 
Cognoms, i que contingui els següents documents per a la valoració de la sol∙licitud: el vostre 
CV complet, el vostre expedient acadèmic de la titulació de Grau/Enginyeria/Llicenciatura, i 
la nota mitjana del vostre expedient justificada convenientment. 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15/07/2011. 

L’adjudicació de les beques la decidirà una Comissió Avaluadora conjunta entre la Direcció 
del Màster i la Fundació CatalunyaCaixa, a proposta de la Direcció del Màster, i serà 
inapel·lable.  
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Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol beca o ajut econòmic d’un altre 
organisme privat o entitat financera, llevat que la Fundació CatalunyaCaixa ho autoritzi 
expressament. 

La Comissió Avaluadora es reserva el dret de desestimar les sol·licituds amb informació 
insuficient a efectes de valoració. Els possibles casos especials seran considerats 
individualment per la Comissió Avaluadora. 

La concessió i import de les beques resta subjecte a la normativa fiscal vigent. 

La presentació de la sol·licitud de beca suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 
aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació CatalunyaCaixa. 


