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Av. Diagonal, 418, 1r 2a
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Gran Via de Jaume I, 46, 5è 1a
17001 Girona
Tel.: 972 22 20 92
Fax: 972 22 11 20

Carrer d’Anselm Clavè, 2, 6è
25007 Lleida
Tel.: 973 23 02 60
Fax: 973 23 92 84
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Tel.: 695 35 70 49
Fax: 977 44 43 70

El Patronat Catalunya Món l’informa que disposa d’un fitxer inscrit a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades. Les dades que vostè ens proporciona seran tractades de forma confidencial, d’acord amb la Llei
orgànica  de protecció de  dades de caràcter personal, amb la finalitat d’enviar-li publicacions, comunicacions
o informació, gestionar la participació o l’assistència als esdeveniments o les activitats organitzats pel
Patronat Catalunya Món, com també la promoció i la difusió de les nostres activitats, dintre dels lícits
objectius de l’entitat.

Vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats abans esmentades, per a la tramesa d’informació
relacionada amb les nostres activitats, com també per publicitar els resultats de les convocatòries, incloent-
hi la publicació, en qualsevol suport, del seu nom i cognoms, el nom del postgrau o màster i el centre on
ha escollit realitzar els estudis.

Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, pot contactar amb nosaltres per mitjà del
correu electrònic (info@patronatcatalunyamon.cat) o el correu ordinari (Av. Diagonal, 418, 1r 2a, 08037
Barcelona).
El candidat declara haver llegit, entès i estar d'acord amb les bases de la convocatòria!



Presentació
Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions interna-
cionals, el Patronat Catalunya Món ofereix el programa d’Ajuts en estudis internacio-
nals. L’objectiu del programa és oferir ajut econòmic a llicenciats per assistir a cursos
de màster o postgrau sobre estudis internacionals en centres universitaris especialit-
zats d’arreu del món.

Els centres universitaris als quals es pot accedir amb l’ajut són els que ofereixen pro-
grames de cursos en relacions internacionals, afers internacionals, política econòmica
internacional, relacions diplomàtiques internacionals, estudis polítics internacionals i/o
europeus, dret internacional, dret comunitari, integració econòmica europea, o integra-
ció europea en general, economia internacional, desenvolupament, drets humans, d’a-
cord amb la llicenciatura universitària obtinguda prèviament pel candidat.

Per al curs acadèmic 2009-2010, el Patronat Catalunya Món ofereix fins a un màxim
de dotze ajuts, d’acord amb les convocatòries següents:

Ajuts per realitzar estudis internacionals, vuit ajuts
amb el patrocini de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis

Ajuts «Maria Rúbies», dos ajuts
amb el patrocini de la Diputació de Lleida

Ajuts «Carlemany», dos ajuts
amb el patrocini de la Diputació de Girona

Els candidats només es poden presentar a una de les convocatòries anteriors.

Ajuts en estudis internacionals
amb el patrocini de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis

Ajuts «Maria Rúbies»
amb el patrocini de la Diputació de Lleida

Ajuts «Carlemany»
amb el patrocini de la Diputació de Girona

Ajuts per realitzar
estudis internacionals
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Dotació

L'import de cada ajut és de 22.000 euros bruts. El Patronat abonarà el 80%
de l’import en el moment de la formalització de l’ajut i la resta quan l’estudiant
hagi presentat el primer informe trimestral de seguiment dels estudis. Per als
estudiants que s’inscriguin en centres on els drets d’inscripció són superiors a
9.000 euros, el Patronat abonarà el 100% de l’import de l’ajut en el moment
de la seva formalització.

Terminis

- Presentació de candidatures: del 9 de març al 9 d’abril de 2009.

- Realització de proves d’idiomes i entrevistes personals als candidats prese-
leccionats : del 20 al 24 d’abril.

- Resolució: per a cada convocatòria es reunirà un jurat integrat per represen-
tants de l’àmbit acadèmic, de l’entitat patrocinadora i del Patronat Catalunya
Món. Les resolucions dels jurats seran anunciades, individualment i en el
web del Patronat, abans del 31 de maig.

Instruccions per sol·licitar l’ajut

La documentació s’ha de presentar personalment a la seu o a les oficines del
Patronat Catalunya Món.

Horari:
De dilluns a dijous, de 9.00h a 13.30h i de 15h a 17h
Divendres, de 9h a 14.30h

Documentació a presentar:
a. Formulari de sol·licitud de l’ajut, degudament emplenat pel candidat.
Els formularis són disponibles a les oficines del Patronat i també accedint al
web del Patronat a Internet.

b. El certificat acadèmic personal, lliurat per la universitat del sol·licitant, en
el qual haurà de constar la nota mitjana (*).

c. Les còpies dels certificats que acreditin cadascun dels mèrits exposats
pel candidat en temes de relacions internacionals o d’integració europea
(idiomes, beques, altres cursos, premis, publicacions, etc.).

d. Un mínim de quatre informes de professors universitaris, d’acord amb
el model facilitat pel Patronat Catalunya Món, sobre el candidat. Aquests
informes, que seran confidencials, han d’enviar-los directament els signa-
taris a la secretària general del Patronat, abans que finalitzi el termini d'ad-
missió de candidatures.

e. Els programes dels postgraus escollits pel candidat amb la relació deta-
llada d’assignatures.

f. Una còpia, si escau, de les preinscripcions o les inscripcions als centres
escollits.

g. Dues fotografies de format carnet.

h. Una fotocòpia del DNI o del passaport o el permís de residència o el full
d’empadronament.

La documentació no s’ha de lliurar relligada.
Només cal fer arribar estrictament la documentació que es demana.

(*) D'acord amb l'annex 1, punt 4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es
modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, on s'estableixen les directrius gene-
rals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, i amb diversos
reials decrets que aproven les directrius generals pròpies d’aquests. S'estableixen els criteris
següents per valorar els expedients acadèmics: matrícula d'honor: 4; excel·lent: 3; notable: 2;
aprovat: 1; convalidada/equiparada: 1.

Important

Els candidats han de fer personalment els tràmits d’admissió i, si escau,
d'inscripció al centre (o centres) que hagin escollit, d’acord amb els termi-
nis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre.

Els Ajuts en estudis internacionals seran incompatibles amb qualsevol altra
beca o ajut públic o privat per a la realització del curs que cobreix el present
ajut.



27a CONVOCATÒRIA
Amb el patrocini de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis

El Patronat Catalunya Món convoca fins a un màxim de vuit ajuts, amb una
dotació individual de 22.000 euros, per realitzar estudis complets de màster o
postgrau sobre estudis internacionals o integració europea durant el curs aca-
dèmic 2009-2010 en centres universitaris especialitzats d’arreu del món.

Requisits

- Llicenciatura:
· Llicenciatura d’una universitat situada a Catalunya o d’un centre d’ense-
nyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, preferent-
ment en dret, economia, administració i direcció d’empreses o ciències
polítiques.

· S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, con
dicionades a l'obtenció de la llicenciatura en la convocatòria de juny.

- Tenir un bon expedient acadèmic, amb una nota mitjana mínima d'1,7.
Aquesta nota haurà de constar en el certificat acadèmic personal lliurat per
la universitat del sol·licitant.

- Coneixement excel·lent, oral i escrit, de la llengua (o les llengües) de treball
dels centres escollits pel candidat.

- Estar empadronat a Catalunya des d’abans de l’1 de desembre de 2007.

- Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.

Ajuts en estudis
internacionalsSecretaria de la convocatòria:

Casa de les Punxes
Av. Diagonal, 418, 1r 2a
08037 Barcelona
Tel.: 93 445 71 00



21a CONVOCATÒRIA
Amb el patrocini de la Diputació de Lleida

L’oficina del Patronat Catalunya Món a Lleida convoca un màxim de dos ajuts
«Maria Rúbies», amb una dotació individual de 22.000 euros, per realitzar
estudis complets de màster o postgrau sobre estudis internacionals o integra-
ció europea durant el curs acadèmic 2009-2010 en centres universitaris espe-
cialitzats d’arreu del món.

Requisits

- Llicenciatura:
· Llicenciatura de la Universitat de Lleida, preferentment en estudis relacio-
nats amb els objectius de l’ajut.

· Llicenciatura d’una altra universitat per a llicenciats lleidatans.
· S’admetran, així mateix, les candidatures d’alumnes de darrer curs, con-
dicionades a l’obtenció de la llicenciatura en la convocatòria de juny.

- Tenir un bon expedient acadèmic. La nota mitjana haurà de constar en el
certificat acadèmic personal lliurat per la universitat del sol·licitant.

- Coneixement excel·lent, oral i escrit, de la llengua (o les llengües) de treball
dels centres escollits pel candidat.

- Estar empadronat a Catalunya des d’abans de l’1 de desembre de 2007. Per
als estudiants de fora de la Universitat de Lleida caldrà, a més, estar empa-
dronat a les comarques de Lleida.

- Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.

Ajuts «Maria Rúbies»
Secretaria de la convocatòria:

Carrer d’Anselm Clavé, 2, 6è
25007 Lleida
Tel.: 973 23 02 60
Fax: 973 23 92 84



8a CONVOCATÒRIA
Amb el patrocini de la Diputació de Girona

L’oficina del Patronat Catalunya Món a Girona convoca un màxim de dos ajuts
«Carlemany», amb una dotació individual de 22.000 euros, per realitzar estu-
dis complets de màster o postgrau sobre estudis internacionals o integració
europea durant el curs acadèmic 2009-2010 en centres universitaris especia-
litzats d’arreu del món.

Requisits

- Llicenciatura:
· Llicenciatura de la Universitat de Girona, preferentment en estudis relacio-
nats amb els objectius de l’ajut.

· Llicenciatura d’una altra universitat per a llicenciats gironins.
· S’admetran, així mateix, les candidatures d’alumnes de darrer curs, con-
dicionades a l’obtenció de la llicenciatura en la convocatòria de juny.

- Tenir un bon expedient acadèmic. La nota mitjana haurà de constar en el
certificat acadèmic personal lliurat per la universitat del sol·licitant.

- Coneixement excel·lent, oral i escrit, de la llengua (o les llengües) de treball
dels centres escollits pel candidat.

- Estar empadronat a Catalunya des d’abans de l’1 de desembre de 2007. Per
als estudiants de fora de la Universitat de Girona caldrà, a més, estar empa-
dronat a les comarques de Girona.

- Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.

Ajuts «Carlemany»
Secretaria de la convocatòria:

Gran Via de Jaume I, 46, 5è 1a
17001 Girona
Tel.: 972 22 20 92
Fax: 972 22 11 20
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El Patronat Catalunya Món l’informa que disposa d’un fitxer inscrit a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades. Les dades que vostè ens proporciona seran tractades de forma confidencial, d’acord amb la Llei
orgànica  de protecció de  dades de caràcter personal, amb la finalitat d’enviar-li publicacions, comunicacions
o informació, gestionar la participació o l’assistència als esdeveniments o les activitats organitzats pel
Patronat Catalunya Món, com també la promoció i la difusió de les nostres activitats, dintre dels lícits
objectius de l’entitat.

Vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats abans esmentades, per a la tramesa d’informació
relacionada amb les nostres activitats, com també per publicitar els resultats de les convocatòries, incloent-
hi la publicació, en qualsevol suport, del seu nom i cognoms, el nom del postgrau o màster i el centre on
ha escollit realitzar els estudis.

Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, pot contactar amb nosaltres per mitjà del
correu electrònic (info@patronatcatalunyamon.cat) o el correu ordinari (Av. Diagonal, 418, 1r 2a, 08037
Barcelona).
El candidat declara haver llegit, entès i estar d'acord amb les bases de la convocatòria!


