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PROGRAMA DE BEQUES 

FUNDACIÓ BANC SABADELL – IBEI  
CURS ACADÈMIC 2020-2021 

 

 

La Fundació Banc Sabadell i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) ofereixen dues 
beques que cobreixen aproximadament el 50% (€5,500) de les taxes dels programes de màster 
oferts per l’IBEI per a l’any acadèmic 2020-2021.  
 
La Fundació Banc Sabadell es va constituir com a fundació privada l’any 1994 amb el propòsit 
d’estimular l’excel·lència i promoure el saber i la cultura. L’objectiu de la Fundació és promoure 
activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com 
fomentar i donar suport al talent jove. 
 
Els sol·licitants d’aquestes beques han de complir amb els següents requisits: 

• Haver sigut admès o pre-admès en algun programa de màster de l’IBEI. 
• Demostrar un expedient acadèmic excel·lent. 
• Es tindrà en compte l’experiència professional del sol·licitant.  

 
Criteris de selecció: 

• Les beques s’atorguen en base a l’excel·lència acadèmica i professional. 
• La decisió final es presa pel Comitè d’Admissions de l’IBEI. Aquesta decisió és 

inapel·lable.  
• El Comitè d’Admissions no acceptarà sol·licituds incomplertes.  

 
Per a ser considerats per aquesta beca, els candidats hauran de completar el formulari de 
sol·licitud del programa de màster de la seva elecció, que es pot trobar a la pàgina web de l’IBEI, 
i confirmar que desitgen sol·licitar aquesta beca abans de l’1 de juliol de 2020. Els documents 
requerits són els següents: 
 

• Expedient acadèmic  
• Diploma universitari 
• Breu curriculum vitae 
• Carta de motivació 
• Acreditació d’un alt nivell d’anglès  
• Dues cartes de recomanació 
• Copia del DNI o passaport 

 
Per a qualsevol dubte els interessats podran contactar amb l’Oficina d’Admissions adreçant-se a 
admissions@ibei.org 
 

Nota pels sol·licitants 

El Comitè d’Admissions oferirà les dues beques dins del procés d’admissió, sempre que els 
candidats hagin sol·licitat una de les beques abans del termini de l’1 de juliol de 2020. La decisió 
del Comitè d’Admissions es notificarà via e-mail. 
 

 

 

https://ibei.embark.com/apply/2020
https://ibei.embark.com/apply/2020
mailto:admissions@ibei.org
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Tractament de les dades personals 

Les dades dels alumnes del màster seran tractades per l’IBEI amb la finalitat principal de prestar-
li els serveis de formació sol·licitats, així com per a la gestió acadèmica i administrativa i, si ho 
autoritzen, per a la tramesa de comunicacions referents a l’IBEI i les seves activitats, mes enllà 
de la data de finalització del màster.  
 
La base de legitimació per als referits tractaments serà, el compliment contractual respecte a la 
prestació dels serveis sol·licitats, un interès legítim de gestió de processos interns respecte a la 
gestió acadèmica i administrativa i el consentiment atorgat, en relació a la tramesa de 
comunicacions, fins que no manifesti el contrari.  
 
Les seves dades es tractaran mentre el tractament sigui necessari per a les finalitats anteriorment 
relacionades i en tot cas, durant els terminis legalment establerts. En el cas de la tramesa de les 
comunicacions, fins que no manifesti el contrari.  
 
Les dades no es comunicaran a tercers, més enllà dels supòsits en que la comunicació sigui 
imprescindible per a la prestació dels serveis sol·licitats, en el cas de intercanvis, pràctiques, 
estudis d’equivalència, etc. 
  
Les dades tractades seran les facilitades per l’alumne i les generades al llarg de la prestació de 
serveis. Dades identificatives, de contracte, acadèmiques i professionals.  
 
En tot cas, els alumnes podran sol·licitar informació addicional sobre els tractaments portats a 
terme per l’IBEI i sol·licitar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i 
oposició al tractament de les seves dades i portabilitat, mitjançant comunicació a: Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals, C. Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona, o per 
correu electrònic a l’adreça: comunicacio@ibei.org  
 

 

mailto:comunicacio@ibei.org

