BEQUES

GRAUS 2016-2017
ARQUITECTURA · BUSINESS · ENGINYERIA · ANIMACIÓ & VFX

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin

programa de beques permet que els joves amb els

estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés

coneixements i competències necessàries puguin estudiar

i superin el procés d’admissió, puguin accedir a la nostra

amb nosaltres, independentment de la seva situació

universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud

econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

s’analitza de manera individualitzada.

Com a mitjana, un 49% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull
es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

BEQUES per a nous alumnes
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Suport Econòmic

Mèrits Acadèmics

BEQUES ECONÒMIQUES LA SALLE
Dirigit a: candidats/tes amb una
bona trajectòria acadèmica i/o mèrits
personals i extracurriculars i que
no disposin de recursos econòmics
suficients.
Import: entre el 20% i el 50% del
cost de la matrícula.

BEQUES EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Dirigit a: candidats/tes amb nota final de
batxillerat, CFGS o estudis equivalents
reconeguts pel Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport, de Matrícula d’Honor.
Import: del 70% del cost de la matrícula del
primer curs acadèmic. A partir del segon any,
disposaran d’una beca d’entre el 20% i el 50%.

BEQUES MOBILITAT
Dirigit a: candidats/tes nacionals que
visquin a una distància superior a
50km de Barcelona i que necessitin
un ajut per traslladar-se.
Import: 30% del cost de la matrícula.
Nº Beques: 25 beques.

BEQUES EXPEDIENT ACADÈMIC
Dirigit a: candidats/tes amb nota final
de batxillerat, CFGS o estudis equivalents
reconeguts pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, igual o superior a 8.
Import: fins al 60% del cost de la matrícula del
primer curs acadèmic. A partir del segon any,
disposaran d’una beca d’entre el 20%
i el 50%.

BEQUES COMUNITAT LA SALLE
Dirigit a: beques especials destinades
a candidats/tes que travessen
situacions econòmiques difícils.
Import: en funció de la situació
econòmica i familiar del candidat.
BEQUES INTERNACIONALS
Dirigit a: candidats/tes internacionals
de primer ingrés amb una nota final de
batxillerat o estudis equivalents igual o
superior a 7 o estudiants amb trasllat
d’expedient.
Import: 50% del cost de la matrícula
del primer curs acadèmic. A partir del
2n any, podran obtenir una beca entre el
20% i el 50%.

BEQUES IB
Dirigit a: candidats/tes procedents de l’IB
Diploma Programme amb una nota final
superior a 35 punts.
Import: entre el 50% i el 70% del cost de la
matrícula.
BEQUES JOVES LÍDERS
Dirigit a: candidats/tes al Grau de Direcció
d’Empreses amb nota final de batxillerat o
estudis equivalents igual o superior a 7.
Import: fins al 50% del cost de la matrícula.
Nº de Beques: 20 beques.
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Escoles la Salle
BEQUES ESCOLES LA SALLE
Dirigit a:candidats/tes procedents de
centres no universitaris de La Salle.
Import: beques del 20%. del cost de la
matrícula.

Com sol·licitar
la beca?
Per analitzar la teva sol·licitud
de beca és necessari que hagis
estat acceptat prèviament en
la nostra Universitat. Per aquest
motiu, qualsevol sol·licitud
de beca ha de presentar-se
juntament amb la sol·licitud
d’admissió completa o després
de rebre l’acceptació per part de
La Salle.
Només podràs rebre una beca i
sempre s’aplicarà la que resulti
més avantatjosa per a l’estudiant.

CALCULA LA TEVA BECA!

www.salleurl.edu/beques/

BEQUES per a alumnes
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Beques de Col·laboració

BEQUES DEPARTAMENTALS
Dirigit a: Estudiants amb un bon expedient acadèmic que col·laboren en projectes o docència en els diferents departaments del
Campus complementant la seva formació. S’ha d’haver superat el 50% dels crèdits de la titulació.
Import: Determinada pel nombre d’hores de dedicació.

altres BEQUES I AJUDES
Els estudiants poden sol·licitar altres beques i ajudes que concedeixen organismes públics i privats per alumnes de graus
universitaris. Aquestes beques són compatibles amb les beques atorgades per La Salle i amb els préstecs de les entitats bancàries.

Per a més informació consultar www.salleurl.edu/beques

Préstecs d’estudi
La Salle ha signat acords avantatjosos per finançar els
estudis de grau amb entitats bancàries. Aquests acords
faciliten l’accés a alumnes nacionals i internacionals gràcies
a un préstec en condicions preferents per als alumnes de
La Salle. Aquests acords permeten el pagament del grau
anualment una vegada finalitzat.
Pel curs 2016-2017, les entitats amb les que s’ha pactat
les condicions són:
Banc Sabadell: 932 117 108
www.bancsabadell.com
La Caixa: 932 075 211
www.lacaixa.es
Santander Central Hispano: 934 184 454
www.bancosantander.com

Modalitat de pagament de
la matrícula
Pagament d’una única quota abans del 15 de setembre:
reserva de plaça + 1 quota.
Pagament de quotes I: reserva de plaça + 2 quotes anuals
(50% del restant cadascuna) amb un cost addicional de 30
euros que es carregarien 15 euros en cada quota.
Pagament de quotes II: reserva de plaça + 3 quotes anuals
(33% del restant cadascuna) amb un cost addicional de 60
euros (20 en cada quota).
Pagament de quotes III: reserva de plaça + 9 quotes
anuals i 160 euros de gestió: 1ª quota abans del 5 de
setembre (30% de la resta de la matrícula + 160 euros)
Resta quotes: NOV/DES/GEN/FEB/MAR/ABR/MAI/JUN
Pagament amb entitat financera (La Caixa o BSCH o Banc
de Sabadell) o institucionals (AGAUR o d’altres).

Enginyeries

Arquitectura

Direcció d’Empreses* Animació & VFX

Beca Excel·lència Acadèmica ...........2.268€

Beca Excel·lència Acadèmica............2.394€

Beca Excel·lència Acadèmica...........3.492€

Beca Excel·lència Acadèmica ..........2.610€

Beca Expedient Acadèmic.................3.780€

Beca Expedient Acadèmic ................3.990€

Beca Expedient Acadèmic.................4.656€

Beca Expedient Acadèmic ...............4.350€

Beques IB
Puntuació entre 42 i 45 .....................2.268€
Puntuació entre 35 i 41......................3.780€

Beques IB
Puntuació entre 42 i 45......................2.394€
Puntuació entre 35 i 41......................3.990€

Beques IB
Puntuació entre 42 i 45 .....................3.492€
Puntuació entre 35 i 41......................4.656€

Beques IB
Puntuació entre 42 i 45.....................2.610€
Puntuació entre 35 i 41.....................4.350€

Beca 50%..........................................3.780€

Beca 50%..........................................3.990€

Beca 50%..........................................5.820€

Beca 50%.........................................4.350€

Beca 30%..........................................5.292€

Beca 30%..........................................5.586€

Beca 30%..........................................8.148€

Beca 30%.........................................6.090€

Beca 20%..........................................6.048€

Beca 20%..........................................6.384€

Beca 20%..........................................9.312€

Beca 20%.........................................6.960€

Import del curs................................7.560€

Import del curs.................................7.980€

Import del curs...............................11.640€

Import del curs................................8.700€

Import de 60 ECTS. L’import de la matrícula a partir del segon any es calcularà segons els crèdits matriculats, i poden variar anualment.
La Salle es reserva el dret a cancel·lar i anular unilateralment qualsevol programa. En el citat cas, es retornaran únicament les quantitats que els inscrits haguessin abonat
fins el moment, en un termini màxim de 30 dies després de la data prevista de l’inici del programa.
*Stages inclosos en el preu.

Departament d’Admissions
Sant Joan de la Salle, 42.
08022 Barcelona
932 902 405 sia@salleurl.edu
www.salleurl.edu/beques

