POLÍTICA DE PREUS, BEQUES I AJUTS
Executive Education, 2022-2023
DOCUMENT APROVAT PER LA COMISSIÓ PERMANENT DE L’EUNCET BUSINESS SCHOOL
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1

Preus

1.1

2

Preu crèdit Executive Education
▪

Preu crèdit Master in Business Administration: 167 euros/crèdit.

▪

Preu crèdit Executive Master: 180 euros/ crèdit.

▪

Preu crèdit Executive Postgraus: 208 euros/ crèdit.

Beques

2.1

Beca Alumni Euncet

La Beca Alumni Euncet es dirigeix a aquells estudiants de la comunitat Euncet que es trobin
en l'últim any del curs o hagin acabat alguna de les titulacions impartides
per l’Euncet Business School i vulguin cursar un dels màsters o postgraus de la
formació Executive Education.
Aquestes ajudes econòmiques són en forma de descompte de l'import total de la matrícula
del curs 2022-2023. Cal tenir en compte que aquestes beques en cap cas són acumulables.
Només són compatibles amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el
moment de matricular-se.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descuento del 35 %.
Executive Master: descompte del 30 %.
Executive Postgraus: descompte del 20 %.

Requisits d’accés
•

2.2

Acreditar que s'ha cursat o que s'està cursant l'últim any d'alguna de les titulacions
impartides per l’Euncet Business School.

Beca Alumni UPC

Com a centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Beca Alumni UPC es
dirigeix a aquells estudiants que hagin cursat qualsevol titulació a la UPC i vulguin ampliar la
seva formació amb algun dels programes Executive Education de l’Euncet Business School.
Aquestes ajudes econòmiques són en forma de descompte de l'import total de la matrícula
del curs 2022-2023. Cal tenir en compte que aquestes beques en cap cas són acumulables.
Només són compatibles amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el
moment de matricular-se.
▪
▪
▪

Executive Master in Business Administration (MBA): descompte del 30 %.
Executive Master: descompte del 25 %.
Executive Postgraus: descompte del 15 %.
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2.3

Beca Autònoms

A l’Euncet Business School volem facilitar l'accés als nostres programes de formació
executiva perquè qualsevol professional aconsegueixi les seves metes. Per això, la Beca
Autònoms va dirigida a tots aquells professionals autònoms que volen reinventar-se i veuen
el nostre programa Executive Education com una oportunitat per a fer front als nous reptes
empresarials que es presenten.
Aquestes ajudes econòmiques són en forma de descompte de l'import total de la matrícula
del curs 2022-2023. Cal tenir en compte que aquestes beques en cap cas són acumulables.
Només són compatibles amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el
moment de matricular-se.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descompte del 25 %.
Executive Master: descompte del 20 %.
Executive Postgraus: descompte del 15 %.

Requisits d'accés
•

2.4

Acreditar que s'està donat d'alta com a autònom.

Beca Talentum

La Beca Talentum premia la apuesta por el crecimiento profesional. Esta beca tiene como
objetivo facilitar el acceso a la formación Executive Education a aquellos profesionales que
cuenten con un gran talento y quieran explotarlo ampliando sus conocimientos con Euncet
Business School.
Estas ayudas económicas son en forma de descuento del importe total de la matrícula del
curso 2022-2023. Hay que tener en cuenta que estas becas en ningún caso son acumulables.
Solo son compatibles con el descuento del 5 % por hacer un pago único en el momento
de matricularse.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descompte del 20 %.
Executive Master: descompte del 15 %.
Executive Postgraus: descompte del 10 %.

Requisits d'accés

•

2.5

Incloure carta de motivació en la qual es destaquin les habilitats, aptituds i mèrits
professionals.

Beca Re-start

L'educació ha de ser accessible per a tots i des de l’Euncet Business School apostem per això.
La Beca Re-start és una ajuda econòmica per a aquells professionals que es trobin en atur i
vulguin reciclar els seus coneixements i fer més competitiu el seu perfil laboral. La situació
excepcional en la qual vivim ha fet que molts professionals es trobin en aquesta situació i
des de l’Euncet Business School volem impulsar les seves carreres facilitant l'accés a les
nostres formacions executives.
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Aquestes ajudes econòmiques són en forma de descompte de l'import total de la matrícula
del curs 2022-2023. Cal tenir en compte que aquestes beques en cap cas són acumulables.
Només són compatibles amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el
moment de matricular-se.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descompte del 30 %.
Executive Master: descompte del 25 %.
Executive Postgraus: descompte del 15 %.

Requisits d'accés
▪

Acreditar que s'està en atur adjuntant el certificat d'inscripció com a demandant
d'ocupació

•

Incloure carta de motivació en la qual es destaquin les habilitats i aptituds
professionals, així com els motius pels quals es vol cursar alguna de les titulacions
del programa Executive Education.

2.6

Beca 1,2,3… ¡Emprèn!

La Beca 1,2,3… ¡Emprèn! va destinada a aquells professionals que tinguin idees i projectes
transformadors i vulguin ampliar els seus coneixements amb alguna de les titulacions de la
nostra formació executiva
A l’Euncet Business School apostem pel talent i la disrupció. Amb aquesta ajuda econòmica
volem fomentar l'emprenedoria facilitant l'accés a les nostres formacions per a capacitar als
participants a fer front als nous reptes i desafiaments.
Aquestes ajudes econòmiques són en forma de descompte de l'import total de la matrícula
del curs 2022-2023. Cal tenir en compte que aquestes beques en cap cas són acumulables.
Només són compatibles amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el
moment de matricular-se.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descompte del 20 %.
Executive Master: descompte del 15 %.
Executive Postgraus: descompte del 10 %.

Requisits d'accés
•

2.7

Incloure carta de motivació en la qual es detalli la idea o el projecte emprenedor amb
el qual contribuir al desenvolupament social i econòmic de la comunitat.

Beca Empresa

La Beca Empresa va destinada a aquelles organitzacions que disposin d'un conveni de
col·laboració i que vulguin apostar per un dels béns més preuats per a qualsevol negoci: el
talent intern. La nostra formació executiva pretén formar a professionals que siguin capaces
de liderar el reptes i desafiaments del demà. A l’Euncet Business School sempre hem tingut
un estret vincle amb els diferents sectors empresarials. Després del panorama incert en el
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qual vivim, hem volgut llançar aquesta ajuda econòmica per a facilitar i impulsar el
creixement professional del talent intern de les empreses.
Aquestes ajudes econòmiques són en forma de descompte de l'import total de la matrícula
del curs 2022-2023. Cal tenir en compte que aquestes beques en cap cas són acumulables.
Només són compatibles amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el
moment de matricular-se.
•
•
•

Executive Master in Business Administration (MBA): descompte del 35 %.
Executive Master: descompte del 30 %.
Executive Postgraus: descompte del 20 %.

Requisits d'accés
•
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Incloure carta de motivació en la qual es destaquin les habilitats, aptituds i mèrits
professionals.

Admissió

Tots els interessats/as a iniciar un programa de l’Executive Education poden cursar la seva
sol·licitud d'admissió durant tot l'any, però depenent del programa i el nombre de places
disponibles, podrà ser admès en el primer o segon quadrimestre del curs
acadèmic.
Per tant, s'estableixen dues convocatòries específiques d'admissió:
Primera convocatòria: primer quadrimestre

El període d'admissió per a començar els programes Executive Education a l'octubre - novembre
de l'any en curs, s'inicia al gener i finalitza a l'octubre.
Segona convocatòria: segon quadrimestre

El període d'admissió per a començar els programes Executive Education al març - abril de
l'any en curs, s'inicia a l'octubre i finalitza al març.
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Modalitats de pagament de la matrícula

4.1

Pagament únic

El descompte del 5% per pagament avançat s'aplicarà a l'import restant una vegada realitzada
la reserva de plaça del programa sempre que el pagament es realitzi com a més tard dins dels 5
dies hàbils després d'haver formalitzat la matrícula.
▪

Transferència:
o

▪

IBAN: ES45-0182-2347-4102-00135447 (BBVA)

Transferència estudiants internacionals:
o

Banc beneficiari: Banc Sabadell.
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o

Direcció del banc: c/Raval de Montserrat, 35, 08221, Terrassa, Barcelona.

o

SWIFT: BSADESBB

o

IBAN: ES47 0081 0016 1500 0193 6401

o

Número de compte: 0081 0016 1500 0193 6401

o

Nom del beneficiari: EUNCET FORMACION, S.L.

o

Direcció del beneficiari: Camí del Mas Rubial,1, 08225 Terrassa, Barcelona

La transferència bancaria haurà de ser obligatòriament en divisa Euro. Qualsevol despesa
de transacció bancària anirà a càrrec del pagador.

4.2

Pagament fraccionat domiciliat

A l’Euncet Business School t'oferim solucions de finançament a mesura, sense interessos ni
comissions, perquè triïs l'opció que millor s'adapti a la teva situació. Pots decidir en quantes
quotes faràs el pagament i quan començaràs a fer-lo, sempre que l'import total estigui pagat
abans que finalitzi el programa.

4.3

Altres vies de finançament

Per a obtenir més informació sobre sobre finançament a través d'entitats financeres i estudi
de casos particulars, es pot enviar un correu electrònic a ajuda@euncet.es.
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Efectes de no pagar la matrícula

El fet de no dur a terme el pagament de la matrícula o d'alguns dels fraccionaments en els
terminis establerts pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant en els
termes previstos en el decret pel qual es fixen els preus per la prestació de serveis acadèmics
en les universitats públiques catalanes del curs actual.
S'exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos anteriors com a
condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats.
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Renúncia a la matrícula

Per norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos degudament
justificats i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total de la
matrícula i a percebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que no es realitzi dins del
termini establert en el calendari acadèmic. L'estudiant haurà de presentar la sol·licitud
al·legant els motius de renúncia a la matrícula.
El/la directora/a dels programes EME resoldrà la sol·licitud de renúncia presentada. A l'efecte
de l'expedient de l'estudiant, l’Euncet Business School podrà procedir a la baixa acadèmica
del programa.
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