Universitat Internacional de Catalunya
Servei de Relacions Internacionals

Convocatòria

Programa d’ajuts. Beca Berkeley
Es destinarà fins a un màxim de 3 beques per fomentar la mobilitat out a Berkeley. Les
beques cobreixen la matrícula del 50% dels crèdits cursats a University of California
Berkeley durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions. D'aquesta manera, el cost
de la matrícula que paga l’alumne és aproximadament de 2000 euros (en funció dels
crèdits que es cursin). UIC Barcelona cobreix la mateixa quantitat, fins a un màxim de
2.000 euros per alumne.
Més informació sobre el programa:
•
•

http://summer.berkeley.edu/
http://www.uic.es/ca/internacional/estudia-a-lestranger/programesconvenis/escola-estiu-a-berkeley

Calendari
Dilluns 10 de desembre del 2018: presentació de sol·licituds a la beca
Dilluns 28 de gener de 2019: resolució de la convocatòria
La resolució final d’aquestes beques és responsabilitat del Servei de Relacions
Internacionals, que es reserva el dret d’acceptació o no de les sol·licituds i que informarà
a la Comissió de Beques.

Per a més informació
Campus de Barcelona
Reetta Vilhelmiina Heikkinen
C/e.: exchange.bcn@uic.es
Tel.: 932 541 800
Campus de St.Cugat
Mònica Luque
C/e.: exchange.scu@uic.es
Tel.: 935 042 000

Requisits acadèmics
1. Alumnes amb expedient acadèmic excel·lent. No s’acceptarà cap sol·licitud
d’alumnes que no tinguin un mínim de 7 de mitjana.
2. Realitzar l’estada a partir de 3r de grau.

3. Tenir un nivell d’anglès de mínim B2, demostrat amb el títol d’idioma acreditatiu. La
UC Berkeley admet diferents certificats de llengua anglesa amb les puntuacions
mínimes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BULATS: 65
CEFR: B2
CET-6: 450
TOEFL: 213 (computer) / 80 (internet) / 600 (paper)
GEPT: high intermediate
GRE:(verbal score): 140 (tests taken after 8/1/11)
IELTS: 6,5
ITEP: level 5
TEM: 70
TOEIC: 685
Tot i que amb un B2 és suficient, per assegurar el seguiment satisfactori de les
classes, tant UIC Barcelona com Berkeley recomanen un nivell superior al que
indiquen aquests certificats. Més informació:
http://summer.berkeley.edu/international/english-proficiency-requirement

Procediments i terminis
Cal lliurar la següent documentació per duplicat, tant al Servei de Relacions
Internacionals com a la Facultat:
•
•
•
•

L’imprès de sol·licitud de la Beca Berkeley.
El CV.
El certificat d’idioma.
L’expedient acadèmic on figuri la nota mitja sobre 10.

Lliurament de la documentació al Servei de Relacions Internacionals. Es pot lliurar
per correu electrònic a exchange.bcn@uic.es (titulacions de Barcelona) o
exchange.scu@uic.es (titulacions de St.Cugat i educació), per correu postal certificat, o
bé físicament al Campus Barcelona o Sant Cugat dins l'horari d’atenció del Servei de
Relacions Internacionals.
Lliurament de la documentació a les facultats, adreçada a la Junta de Centre. Es pot
lliurar la documentació per correu electrònic a l’adreça de correu que cada facultat indiqui,
per correu postal certificat, o bé físicament a la facultat al Campus Barcelona o Sant
Cugat dins l'horari d’atenció de la Secretaria de la facultat.
En cas que es consideri necessari, se citarà als candidats a una entrevista.

Estudis que la beca inclou
Tots els estudis de UIC Barcelona de grau. També està oberta a estudis de màster si
acadèmicament es troben programes d’interès.
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Descripció del programa Berkeley Summer Sessions
La Universitat de Califòrnia, a Berkeley (UC Berkeley), és la primera universitat pública
del món, segons els rànquings de més prestigi. Des del 2015 UIC Barcelona és el primer
partner de la UC Berkeley Summer Sessions a Espanya, i ha passat a formar part de la
xarxa de setanta partners mundials.
A través d’aquest programa, els alumnes seleccionats de UIC Barcelona poden fer cursos
d’estiu i, en algunes facultats on hi ha similitud de plans d’estudis (titulacions de
Barcelona i alguna de Sant Cugat), obtenir reconeixement acadèmic. En aquest cas, les
matèries que es cursin a la UC Berkeley es podran convalidar en crèdits amb les
assignatures corresponents de la titulació que l’alumne cursi a UIC Barcelona.
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