
BEQUES PEL CURS DE POSTGRAU
LA PAU I EL MÓN, AVUI
De l’1 al 14 de juliol de 2019
Al Campus de’Igualada de l’Universitat de Lleida-
Curs d’especialització acreditat amb 8 ECTS, 

Rotary Club de Manresa - Bages atorga dues beques per a seguir el curs de postgrau, La Pau 

i el Món, Avui (1 - 14 Juliol 2019) curs d’especialització, acreditat amb 8 ECTS, títol propi de la 

Universitat de Lleida. 

La beca està instituïda i convocada pel Rotary Club de Manresa-Bages, dins de l’àmbit territorial de 

Manresa i la comarca del Bages.

Podran aspirar a la beca tots els estudiants que compleixin amb tots els requeriments exigits pel curs i 

que siguin o resideixin de la comarca del Bages

La beca concedida serà de 650 euros per alumne. Aquest import cobreix la matrícula complerta, i 

una borsa per als viatges i àpats a Igualada (Campus de la UDL). La resta de despeses en que pugui in-

córrer l’estudiant, correran a compte seu.

Els alumnes interessats en aquesta beca, hauran d’enviar la seva sol•licitud abans del 

10/06/19 per e-mail a: info@rotarymanresabages.org. Indicant i acreditant:

• Tenir formació universitària, havent finalitzat el primer curs (any acadèmic) de grau universitari.

• Nivell d’anglès mínim de B2, o TOEFL 79, or IELTS 6.5. (En cas de no posseir cap d’aquests títols i  

 exàmens caldrà demostrar nivell de llengua anglesa per a seguir cursos a nivell universitari).

Documents a aportar: 

• Currículum Vitae.

• Expedient acadèmic.

• Carta de presentació i interès escrita pel candidat en llengua anglesa. 

• Carta de recomanació d’un professor que hagi treballat amb el candidat. 

• Residència al Bages. 

• Es valorarà la dedicació i compromís amb la pau (participació en ONGs, voluntariat, etc.).

La selecció del guanyador de la Beca, la realitzarà la Junta del club de l’any en curs i 

s’informarà al beneficiari abans de 24/06/19

El guanyador de la beca s’obliga a assistir a les classes del curs i justificar la seva assistència. Al finalitzar 

el curs caldrà presentar una petita memòria, obligatòria per a obtenir el títol. 

El guanyador visitarà després del curs a Rotary club de Manresa Bages en una de les reunions setma-

nals, quan el club ho soliciti.


