MITJA BECA ANUAL (any acadèmic 2022-2023)
Màster Hidrogeologia i Modelació

El màster en Hidrogeologia i Modelació i les seves entitats patrocinadores ofereixen un
mínim de 600.000 €.
Què s'ha de fer per demanar la Mitja Beca Anual per al curs acadèmic 2022-2023?:
Sol·licitar la preinscripció abans de l'1 de setembre de 2022 enviant la següent
documentació a masters.ciencies.terra@ub.edu i indicant en l'assumpte del correu
"Sol·licitud de Preinscripció i de Mitja Beca Anual":
DNI (espanyols) o passaport (no espanyols)
Títol del títol de títol de grau, grau l'equivalent
Expedient acadèmic o certificat d' estudis.
Curriculum.
Fotografia mida carnet.
6. Imprès de sol·licitud d'inscripció.
7. Carta de recomanació d' un professor universitari o d' un professional de l' àmbit
de la hidrogeologia.
8. Carta de motivació adreçada als directors del màster.
1.
2.
3.
4.
5.

Qui i què es té en compte per atorgar la beca?
La Comissió de Resolució de Beques està formada pels directors del màster o els qui
deleguin i un representant de l'entitat que finança la beca i atorgarà les Mitjes Beques
Anuals seguint aquests criteris:
1.
2.

50% Ordre de preinscripció.
50% Mèrits professionals i acadèmics.

Quan s'informa a qui li han atorgat?
El 5 de setembre de 2022 s'informarà per correu electrònic a qui hagi sol·licitat la Mitja
Beca Anual si li ha estat atorgada o no.
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Si t'ha estat atorgada una Mitja Beca Anual què has de fer per acceptar-la i formalitzar
la matrícula del curs 2022-2023 del Màster en Hidrogeologia i Modelació?
Has de realitzar el pagament de 3.125,00 €, més l'increment de 70 € en concepte de taxa
administrativa, abans del 30 de setembre de 2022.
Si NO t'ha estat atorgada una Mitja Beca Anual què has de fer per formalitzar la
matrícula del curs 2022-2023 del Màster en Hidrogeologia i Modelació?
Has de realitzar el pagament de 6.250,00 €, més l'increment de 70 € en concepte de taxa
administrativa, abans del 30 de setembre de 2022.
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