MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS i METROPOLITANS
CONVOCATÒRIA DE BEQUES, EDICIÓ 2021-2022

1. Presentació
El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans 1 es un màster propi de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), resultat de la col·laboració entre aquesta institució i l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
El Màster ofereix un nou enfocament de les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i
institucional tradicionals, permetent incorporar marcs conceptuals i instruments per entendre
la realitat metropolitana de forma transversal.
El Pla d’Estudis consta de 60 crèdits, distribuïts en dos semestres de 30 crèdits cadascun. Durant
el primer semestre, es cursen 5 mòduls obligatoris i, en el segon, 3 mòduls optatius i el Treball
de Final de Màster. Els mòduls optatius, es poden escollir entre els quatre que ofereix el
programa (uno d’ells de pràctiques professionals).
El periode lectiu va des de el 18 d’octubre de 2021 al 30 de juny de 2022.
La matrícula del Màster té un cost de 3.960€.
L’IERMB vol fer extensiva aquesta oferta de beques de formació a totes aquelles persones
interessades en cursar el Màster Metròpoli.

2. Destinataris i nombre de beques
L’IERMB ofereix a les persones interessades en cursar el Màster Metròpoli, a partir d’un
finançament total de 7.920€, beques o ajuts a la matrícula que poden cobrir entre un 40%
(1.584€) i un 100% (3.960€) de l’import total de la mateixa. Depenent del nombre, perfil i nivell
acadèmic de les sol·licituds que es presentin a la convocatòria, la resolució de la comissió
avaluadora permetrà atorgar entre 2 i 5 beques.
El requisit per poder optar a les beques, a més d’haver formalitzat la inscripció al Màster, és
estar en possesió d’un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: geografia,
sociologia, ciència política, gestió pública, economia, ciències ambientals, dret, antropologia,
enginyeria o arquitectura, o equivalent. Aquest títol haurà de ser espanyol o expedit per una
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Tota la informació sobre el Màster està disponible en https://iermb.uab.cat/es/mastermetropoli-es/
I també a https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-metropoli-en-estudios-urbanos-y-metropolitanos/inscripcion1206597472150.html/param1-3724_es/param2-2009/

institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari, que
faculti al país expenedor del títol, per a l’accés a ensenyaments de màster.
En el cas que el nombre de solicituds que es presentin a la convocatòria i que compleixin amb
els requisits establerts a la mateixa, superi el nombre màxim de beques previstes, la comissió
avaluadora procedirà a prioritzar als/les aspirants en funció del seu perfil i mèrits acadèmics, i,
si així ho considera convenient, podrà optar per convocarlos/les a una entrevista.
3. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de beca es poden presentar des de dissabte 1 de maig fins dilluns 31 de maig de
2021, mitjançant un escrit dirigit a la coordinació del Màster, a l’adreça de correu electrònic
iermb@uab.cat, indicant les motivacions de la candidatura i adjuntant la documentació
següent: títol universitari oficial, expedient acadèmic, currículum vitae, el DNI o Passaport i el
justificant o resguard d’haver sol·licitat l’admissió al Màster, que comporta el pagament de la
taxa corresponent.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 30 d’abril de 2021

