
 

Ajuts a l'estudi de la Generalitat 
Consulta les beques i ajuts a la formació que ofereix la Generalitat de Catalunya. 

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Crèdits per a la Formació 
Són crèdits per a cobrir les despeses derivades d’una ampliació d’estudis de grau superior: màsters, 

postgraus i doctorats. 

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Associació  Universitària  Iberoamericana de Postgrau 
El Programa de Mobilitat Acadèmica entre la Universitat de Barcelona i universitats llatinoamericanes, és una 

acció de foment dels estudis de Postgrau (Màsters Propis i Diplomes de Postgrau) patrocinada per la 

Universitat de Barcelona en col·laboració amb l’Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado a 

través de la seva seu regional a la Universitat de Barcelona. El programa financia beques de mobilitat per a 

la realització d’estudis de Postgrau Propi de la Universitat de Barcelona o per al disseny d’aquests tipus de 

cursos amb institucions de l’àmbit llatinoamericà, associades a l’AUIP. 

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Beques MAEC-AECI 
Pioner en l'afirmació de l'educació intercultural com a part integral dels intercanvis internacionals i com a 

base de projectes més ambiciosos que s'orientin a la recerca de la pau.  

Titulats superiors nord-americans poden estudiar, investigar o ensenyar a Espanya amb aquestes beques.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Programa Erasmus Mundus  
Erasmus Mundus és un programa de cooperació i mobilitat en l'àmbit de l'ensenyament universitari que 

contribuirà a fer de la Unió Europea un centre d'excel·lència en l'àmbit de l'aprenentatge a tot el món, 

mitjançant el suport als Màsters interuniversitaris. A més, es concediran beques de la Unió Europea als 

nacionals de tercers països que participin en aquests programes europeus de postgrau, així com beques per 

als nacionals de la Unió Europea que cursin estudis a tercers països.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
http://www.becasmae.es/
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becas-extranjeros/Becas_Extranjeros_2013-2014.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_es.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_es.html


 

Fundació Ford 
El Programa Internacional de Beques de la Fundació Ford (IFP) va ser inaugurat l'any 2.000, amb l'objectiu 

de donar oportunitats per a la realització d'estudis de postgrau a persones amb talent, que puguin utilitzar 

els seus coneixements per transformar-se en líders en les seves respectives àrees, contribuint a la justícia 

social i al desenvolupament econòmic de les seves comunitats i a països.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

La Guia Reúne 
En aquesta guia podràs trobar una àmplia selecció de beques i ajuts recollits en el projecte elaborat per la 

Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació (Direcció General d'Universitats) en col·laboració amb 

l'Associació Espanyola de Fundacions.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Consell Superior d'Investigacions Científiques 
El Departament de Postgrau i Especialització (DPiE) s'ocupa de la gestió d'una gran part de les beques que, 

amb càrrec als seus pressuposts, concedeixen el propi CSIC i altres organismes o entitats. Així mateix, el 

DPiE realitza el seguiment, recollida d'informació i difusió dels cursos d'especialització impartits pel personal 

científic del CSIC, bé en els seus propis centres o instituts o en col·laboració amb Universitats espanyoles.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Fundació Rafael del Pino 
La Fundació Rafael del Pino té com a principal objectiu contribuir a la millora dels coneixements dels 

dirigents de l'Espanya del futur perquè puguin desenvolupar amb èxit les seves capacitats i transformar el 

coneixement en riquesa. No en va, una societat culta i preparada, no només serà eficient, sinó que, alhora, 

estarà formada per ciutadans solidaris i exigents amb si mateixos i amb els altres.  

Amb aquesta clara vocació formativa, van néixer el 2001 les primeres beques i ajuts de la Fundació Rafael 

del Pino dirigits a aquells estudiants i professionals espanyols que destaquen per la seva actitud de lideratge 

i per l'excel·lència en la seva activitat professional o acadèmica.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

 

 

 

http://www.programabecas.org/
http://www.programabecas.org/
http://univ.micinn.fecyt.es/univ/html/informes/publicaciones/reune/2004/guia2004.html
http://univ.micinn.fecyt.es/univ/html/informes/publicaciones/reune/2004/guia2004.html
http://www.csic.es/postgrado
http://www.csic.es/postgrado
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/


 

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(Generalitat de Catalunya) 
Pagament de la matrícula de doctorat o de màster mitjançant un préstec promogut per l'Agència de Gestió 

d'Ajuts Universitaris i d'Investigació i gestionat per alguna de les entitats financeres adherides.  

De manera opcional i condicionada, hi ha la possibilitat d'obtenir una disposició mensual de caràcter 

compensatori a l'estudi, durant el període que durin els estudis.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Fundació La Caixa 
La Fundació "la Caixa" convoca beques per cursar estudis de postgrau a qualsevol universitat espanyola. 

Aquestes beques es dirigeixen a diplomats, a llicenciats i a titulats universitaris que desitgin dur a terme un 

postgrau (mínim de 60 crèdits anuals) o la realització d'una tesi doctoral.  

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Universitat de Barcelona 
Beques, ajuts i premis convocats i/o gestionats per la Universitat de Barcelona o altres institucions. 

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

Prèstecs renda Universitat 
(Ministeri d'Educació i Ciència) 
El préstec Renda Universitat és un préstec sense interessos que, a partir de l'1 de setembre de 2007, podràs 

sol·licitar si ets titulat universitari i vols cursar un Màster (reconegut pel MEC o d'alguna de les universitats 

dels 46 països de l'Espai Europeu d'Educació Superior). 

Fes clic aquí per accedir a la informació. 

 

http://agaur.gencat.net/
http://agaur.gencat.net/
http://agaur.gencat.net/
http://www.bq.lacaixa.comunicacions.com/os/bs.php?idioma=esp
http://www.bq.lacaixa.comunicacions.com/os/bs.php?idioma=esp
http://www.ub.es/beques/
http://www.ub.es/beques/
http://www.prestamos-renta-universidad.es/
http://www.prestamos-renta-universidad.es/
http://www.prestamos-renta-universidad.es/

