
 

 
 
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS - MASTER IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW AND 

POLICY DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

 

Amb la voluntat de formar especialistes en relacions econòmiques internacionals que 

s’incorporin a la pràctica internacional d’alt nivell, el Patronat Catalunya Món 

col·labora amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) i la seva Càtedra 

Internacional OMC/Integració Regional  en el marc del Conveni signat entre el Patronat 

i la UB per a promoure el Master in International Economic Law and Policy de la 

Universitat de Barcelona (Master IELPO –www.ielpo.org-) oferint 4 beques a 

llicenciats (o estudiants d’últim curs) d’universitats catalanes per cursar aquest Màster 

impartit plenament en anglès. 

 

El Màster compta amb un professorat de primer nivell internacional provinent de 

reconegudes universitats, despatxos d’advocats, centres de recerca, think-tanks i 

organitzacions internacionals que imparteix 8 mòduls pensats per oferir un ensenyament 

d’alta qualitat adoptant una perspectiva multidisciplinar que permeti als estudiants 

adquirir els instruments necessaris per fer front als reptes de la pràctica professional. 

 

 

1.- Nombre de beques 

 

Es concediran un màxim de quatre (4) beques. Es podran deixar beques desertes en cas 

que la qualitat de les sol.licituds no es consideri l’adequada per part del Comité de 

Seguiment del Conveni. D’igual manera, es podrà augmentar el nombre de beques fins a 

sis (6) en el cas que el Comité de Seguiment ho consideri oportú atesa l’excel.lència de 

les candidatures. 

 

 



 

 

 

 

 

2.- Dotació 

 

La beca té una dotació de 13.500 euros en forma de reducció de la taxa de matrícula del  

Master in International Economic Law and Policy, fixada en 19.000 euros. Així,  els 

drets de matrícula a satisfer pels becaris seran només de 5.500 euros en lloc de 19.000 

euros.  

 

3.- Requisits 

 

Els candidats han de sol·licitar l’admissió al Màster IELPO a través del sistema online 

disponible a http://www.ielpo.org/applications.asp 

 

Els requisits són: 

- Tenir una llicenciatura en Dret, Econòmiques o Ciències Polítiques obtinguda en 

una universitat catalana. S’admetran també candidatures d’alumnes de darrer 

curs, condicionades a l’obtenció de la llicenciatura abans de l’inici del Master. 

- Tenir un bon expedient acadèmic 

- Excel.lent nivell d’anglès acreditat per algun dels següents exàmens: TOEFL, 

TOEIC, IELTS o l’examen Proficiency de Cambridge. 

- Aportar dues cartes de referència 

 

 

4.- Instruccions per sol.licitar l’ajut 

 

En el formulari de sol·licitud online disponible a la web del Master in International 

Economic Law and Policy, indicar a l’apartat “Financial Aspects” que es sol·licita la 

beca del Patronat Catalunya Món. 

 

 



 

 

 

 

 

Un cop enviada la sol·licitud de manera electrònica, el candidat haurà d’enviar la 

següent documentació: 

 

- fotografia format carnet 

- fotocòpia del DNI 

- fotocòpia del títol universitari 

- fotocòpia dels títols de postgrau (en cas que en tingui) 

- fotocòpia de l’expedient acadèmic 

- fotocòpia dels resultats de l’examen que acredita el seu nivell d’anglès 

 

Les dues cartes de referència  han de ser enviades directament pels signataris per correu 

electrònic o correu postal a les adreces indicades abans que finalitzi el termini 

d’admissió de candidatures. 

 

La documentació es pot enviar: 

- per correu electrònic a applications@ielpo.org 

- per correu postal a la següent adreça 

Observatori de la Globalització 
Master IELPO 
Adolf Florensa, 8 – Edif. Florensa (PCB) 
08028 Barcelona 

 

5.- Termini 

 

- Presentació de candidatures:  fins el 15 de maig 2009. 

- Entrevistes personals als candidats preseleccionats: del 25 al 29 de maig 2009 

- Resolució: un Comitè de Selecció format per representants del Master IELPO i del 

Patronat Catalunya Món es reunirà per tal de determinar els candidats seleccionats. La 

resolució s’anunciarà a les webs del Patronat Catalunya Món i del Master IELPO 

(www.ielpo.org)  l’1 de juny de 2009 i serà notificada personalment als candidats 

seleccionats. 


