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BEQUES I
FINANÇAMENT
MÀSTERS
CURS 2019 - 2020

Beques
de Màster
IQS disposa de beques i ajuts per a totes
les titulacions de Màsters i Dobles Màsters
del nostre programa d’estudis.

Beca de Màster a
l’Excel·lència Acadèmica
Beca IQS Màster a l’Excel·lència Acadèmica (IQS-ME).
Per alumnes que no han cursat el seu Grau a IQS i són
de nou ingrés als estudis de màster i per un import del
35% de la matrícula (fins a un import màxim equivalent
a 30 crèdits) en base únicament a la seva excel·lència
d’expedient acadèmic, essent necessari obtenir un
mínim de 8,5 sobre 10 punts en la nota mitjana dels
estudis de Grau. Si a cadascun dels màsters indicats
a la presentació hi hagués més d’un expedient amb
qualificació superior o igual a 8,5, es concedirà la
beca als expedients amb la qualificació més alta.
Es concediran en aquesta modalitat 10 Beques Salvador Gil Quinzá, SJ per estudiants de qualsevol Màster
IQS excepte els alumnes del Master in Global Entrepreneurial Management

IMPORT
35% DE LA MATRÍCULA
(fins a un import màxim
equivalent a 30 crèdits)
REQUERIMENT
8,5/10 GPA GRAU
Presenta la teva sol·licitud abans del 9
de juliol en Secretaria General IQS, en
format paper (Via Augusta, 390, 08017
Barcelona) o digital (secretaria@iqs.edu)

Finançament Màster
IQS assessora i facilita el finançament dels estudis de màster a través de diferents entitats bancàries.
Els estudiants poden sol·licitar un préstec pel pagament total o parcial de la matrícula disposant de condicions preferents
amb diferents entitats bancàries (CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Banco Sabadell i Banco Santander). A continuació es
mostren alguns exemples del què representa per l’estudiant el pagament de la matrícula d’un màster tipus d’IQS segons
algunes de les opcions de cada entitat:

FINANÇAMENT DE L’IMPORT TOTAL DEL MÀSTER AMB EL 1R I 2N ANY DE CARÈNCIA
Quotes mensuals pel finançament
Preu del màster

1r i 2n any

3r a 7è any

12.000 €

42 €

200 €

13.000 €

46 €

220 €

14.000 €

50 €

240 €

28.000 €

100 €

485 €

FINANÇAMENT DE L’IMPORT TOTAL DEL MÀSTER SENSE CARÈNCIA
Quotes mensuals pel finançament
Preu del màster

1r a 7è any

1r a 5è any

12.000 €

168 €

225 €

13.000 €

182 €

244 €

14.000 €

196 €

263 €

28.000 €

392 €

525 €

ENTRADA DE 3.750€ I LA RESTA AMB UN FINANÇAMENT A 5 O 7 ANYS
Quotes mensuals pel finançament
Preu del màster

1r a 7è any

1r a 5è any

12.000 €

116 €

155 €

13.000 €

130 €

173 €

14.000 €

144 €

192 €

28.000 €

340 €

455 €

Si desitges més informació sobre les condicions de finançament o un assessorament més personalitzat,
pots sol·licitar una entrevista personal a Admissions de Màster: admissions@iqs.edu

Bases per la sol·licitud de Beques
Per sol·licitar una Beca IQS Màster a l’Excel·lència Acadèmica cal presentar a Secretaria
General d’IQS (Via Augusta, 390, 08017 Barcelona) en format paper, o en format digital
a secretaria@iqs.edu i abans del 9 de juliol a les 12.00 h la següent documentació:
		
a. Imprès corresponent a la sol·licitud de la beca degudament complimentat.
Aquest imprès es pot descarregar de la web institucional www.iqs.edu
b. Certificació acadèmica oficial de les qualificacions obtingudes al Grau.
Per estudiants iberoamericans o de fora de l’EEES, l’expedient acadèmic i el pla
d’estudis cursat.
c. Carta d’intencions exposant els motius de la sol·licitud de la beca.
d. Currículum Vitae en format europeu. Es pot obtenir en els següents links:
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cvtemplate_0.doc
		 https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cvtemplate_6.doc

Resolució
La resolució de les Beques IQS Màster es farà el 15 de juliol de 2019.

Més informació:
Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 001
Fax (34) 932 672 029
secretaria@iqs.edu

