Valencia, 6 de julio de 2011
Esta nueva convocatoria cuenta con una dotación de 100.000 euros

Bancaja y la UPV conceden 60 becas de
movilidad internacional a estudiantes

La Fundación Bancaja y la Universitat Politècnica de València (UPV) han resuelto la
convocatoria de las Becas Internacionales Bancaja (BIB) 2011 con la concesión de ayudas a
60 estudiantes de esta Universidad. La convocatoria conjunta de ambas instituciones, que está
dotada con un presupuesto de 100.000 euros por parte de la Obra Social de Bancaja, permitirá
que los alumnos completen su curriculum académico mediante la estancia formativa en
universidades fuera de España.
En concreto, la colaboración entre la Fundación Bancaja y la UPV permitirá a 42 estudiantes
completar su formación en universidades de otros países europeos durante el curso 20112012, dentro del Programa Erasmus, mientras otros 18 becarios ampliarán sus estudios con
estancias en universidades extranjeras bajo acuerdos de doble titulación, en el marco del
programa Doble Titulación.
En los últimos seis años, esta convocatoria de becas de movilidad internacional ha permitido a
la Fundación Bancaja destinar 600.000 euros para ampliar la formación de 355 estudiantes de
la UPV.
La colaboración entre la Fundación Bancaja y la UPV, además de la convocatoria de las BIB,
se extiende al ámbito del emprendimiento. Esta universidad es una de las 40 que en España
cuenta con la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, cuyo propósito es fomentar el espíritu
y la vocación empresarial y respaldar las iniciativas de estos universitarios.
Toda la información sobre la convocatoria Becas Internacionales Bancaja-Universitat
Politècnica de València puede consultarse en la web de la Obra Social de Bancaja:
www.bancaja.es/obrasocial

València, 6 de juliol de 2011
Aquesta nova convocatòria conta amb una dotació de 100.000 euros

Bancaixa i la UPV concedeixen 60 beques de
mobilitat internacional a estudiants
La Fundació Bancaixa i la Universitat Politècnica de València (UPV) han resolt la convocatòria
de les Beques Internacionals Bancaixa (BIB) 2011 amb la concessió d'ajudes a 60 estudiants
d'aquesta universitat. La convocatòria conjunta d'ambdues institucions, que està dotada amb
un pressupost de 100.000 euros per part de l'Obra Social de Bancaixa, permetrà que els
alumnes completin el seu curriculum acadèmic mitjançant l'estada formativa en universitats fora
d'Espanya.
En concret, la col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la UPV permetrà a 42 estudiants
completar la seva formació en universitats d'altres països europeus durant el curs 2011-2012,
dintre del Programa Erasmus, mentre altres 18 becaris ampliaran els seus estudis amb estades
en universitats estrangeres sota acords de doble titulació, en el marc del programa Doble
Titulació.
En els últims sis anys, aquesta convocatòria de beques de mobilitat internacional ha permès a
la Fundació Bancaixa destinar 600.000 euros per a ampliar la formació de 355 estudiants de la
UPV.
La col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la UPV, a més de la convocatòria de les BIB,
s'estén a l'àmbit de l’emprenedoria.. Aquesta universitat és una de les 40 que a Espanya conta
amb la Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors, el propòsit dels quals és fomentar l'esperit i la
vocació empresarial i protegir les iniciatives d'aquests universitaris.
Tota la informació sobre la convocatòria Beques Internacionals Bancaixa-Universitat Politècnica
de València pot consultar-se en la web de l'Obra Social de Bancaixa:
www.bancaja.és/obrasocial.

