
 

 

Beca Programa Minor 2018/19 

1.1. Objecte: 

Fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització d’una 
estada acadèmica d’un semestre a l’estranger en una de les universitats amb les que 
l’EUHT té conveni per l’obtenció d’un certificat d’especialització d’un programa Minor. 

1.2. Destinataris: 

Graduats/des en curs 2017-2018 del Grau de Turisme o del Grau de Ciències 
Culinàries i Gastronòmiques de l’EUHT CETT-UB. 

1.3. Requisits: 

 Haver-se graduat del Grau de Turisme o del Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques a l’EUHT CETT-UB durant el curs 2017-2018. 

 Haver sol·licitat l’admissió a un Minor a una de les quatre universitats amb les 
quals el CETT té conveni o justificar el compromís de fer-ho. El Minor ha de ser 
cursat durant el 1r o el 2n semestre del curs 2018-2019. 

 Complir amb els requisits d’admissió de cada universitat. 

1.4. Dotació econòmica: 

El nombre de beques és d’un total de 4, una per cada universitat on el CETT-UB té 
conveni en el marc d’aquest programa: 

Universitat País Nombre de beques 

Victoria University  Austràlia 1 

Jamk University Finlàndia 1 

Grenoble École de Management França 1 

Instituto Tecnológico de Monterrey Mèxic 1 

En tots els casos, la beca cobreix el 50% del cost de la matrícula del Minor. 

L’import de la beca s’abonarà mitjançant domiciliació bancària un mes més tard 
d’haver començat l’estada.  

1.5 Criteris de valoració per l’adjudicació: 

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte els següents aspectes: 
expedient acadèmic, trajectòria professional, experiències internacionals, motivació, 
renda familiar, i altres, si s’escau. 

1.6. Documentació a presentar: 

 Imprès de Sol·licitud de BECA PROGRAMA MINOR, degudament 
complimentat. 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/SolicitudBECAMINORprotegit.docx


 
 Fotocòpia completa de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponents al 

darrer exercici de tots el membres computables obligats a presentar-la. 
 En cas d’empresaris o autònoms, caldrà aportar documentació dels resultats 

de les seves activitats (impost de societats o IRPF d’activitats econòmiques). 
 Acreditació d’ingressos no inclosos a la Declaració de Renda (treball, 

pensions, prestació de l’atur, indemnitzacions per acomiadament,etc.) dels 
membres computables, corresponents al darrer exercici. 

 Segons situació familiar, la documentació justificativa (pensions alimentàries 
per separacions, pensió de viudetat, orfandat, lloguer d’habitatge, certificat de 
discapacitat,etc.) 

 Currículum Vitae, segons model CV. 
 Vídeo amb una durada de 2 minuts com a màxim, on  s’expliqui l’ interès en 

realitzar el programa Minor, les motivacions i una breu presentació personal.  
 Document de declaració de compromís, segons model. 
 Resum de les qualificacions de tot el grau fins la data de termini de 

presentació de les sol·licituds de Beca Programa Minor. 
 En acabar l’estada, informe de valoració, segons model informe mobilitat, així 

com la còpia compulsada del certificat obtingut a la finalització del programa 
Minor. 

1.7. Presentació de les sol·licituds i documentació: 

L’estudiant haurà de complimentar la sol·licitud corresponent i adjuntar-hi totes les 
dades justificatives que es demanen.  

Període de lliurament de documentació : del 22 de juny al 2 de juliol del 2018 
(convocatòria tan si es marxa el primer semestre o el segon) a la secretaria del CETT. 

Tota sol·licitud de beca amb manca de documentació justificativa implicarà la 
denegació d’aquesta. 

1.8. Resolució: 

Es constituirà una Comissió formada per: 

- Coordinació d’estudis de Grau de Ciències Culinàries i gastronòmiques 
- Coordinació d’estudis de Grau de Turisme  
- Un representant de l’oficina de mobilitat internacional del CETT 
- Responsable de Career Services 

La comissió valorarà la documentació aportada per a cada candidat i comunicarà 
als sol·licitants la resolució abans del 08 de juliol de 2018, per escrit, a través del 
Campus Virtual. 

La beca estarà condicionada fins a la presentació de la carta d’admissió al minor. 
Si no es presenta aquesta carta, la beca serà denegada. En el cas, d’haver-hi 
estudiants a la llista d’espera, s’atorgarà a la següent persona de la llista d’espera. 

En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’estudiant podrà 
demanar, a través del Campus Virtual del CETT (FUNDACIO GASPAR ESPUÑA-
CETT), la revisió a la Comissió de Beques en un termini màxim de 15 dies de la 
notificació. Qualsevol petició de revisió passat aquest termini NO serà acceptada. 

 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/Document%20de%20compromís%20Beca%20Minor_protegir.docx

