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INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

SESSIONS INFORMATIVES

MDIGE/M6/2018/24

90 ECTS (European Credit Transfer System). Un ECTS equival a 25 hores de treball; per tant, l’esforç total 
per a l’estudiant és de 2.250 hores, incloent-ne les 580 de classe presencial.

Màxim 30.

Del 3 de setembre de 2018 a novembre de 2020 (en primera convocatòria). 

Dilluns i dimecres, de 18 a 22 h.

Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi).
Av. Països Catalans, 18  43007 Tarragona.

7.995 €

L’import de la matrícula pot fer-se efectiu mitjançant qualsevol d’aquestes dues opcions:

A. 10% de l’import total en concepte de reserva de plaça (800 €) en un termini de 30 dies des de la recep-
ció de la carta d’admissió en el programa MBA-URV + 90% restant (7.195 €) aproximadament a finals de 
juliol de 2018. 

B. 10% de l’import total en concepte de reserva de plaça (800 €) en un termini de 30 dies des de la recepció 
de la carta d’admissió en el programa MBA-URV + 50% (3.998 €) aproximadament a finals de juliol de 2018 
+ 40% restant (3.197 €) aproximadament a finals de juliol de 2019.

La matrícula inclou dret a aparcament diins el recinte durant els dos cursos. 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) destina un fons econòmic per ajudar 
els col·legiats que es matriculin a l’MBA. Las sol·licituds s’han d’enviar al CETIT durant el període de ma-
triculació. Els sol·licitants han d’estar donats d’alta com a col·legiats abans del període de matriculació i 
han de tenir pagada la quota col·legial de l’any en curs.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo també concedeix ajuts per a aquest tipus de 
formació. Podeu consultar informació detallada a www.mba.urv.cat, apartat «Futurs alumnes / Pregun-
tes».

Fins arribar al límit màxim de 30 places.

L’MBA de la URV està dirigit a persones amb titulació universitària de grau o equivalent i una expe-
riència laboral apropiada mínim de 3 anys.

Amb caràcter excepcional també poden accedir a l’MBA de la URV persones que no compleixin amb el 
requisit esmentat al paràgraf anterior, però que demostrin una gran experiència en el món empresarial i 
una capacitat per cursar el programa. En aquest cas obtindran un certificat d’aprofitament.

FUNDACIÓ URV - CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ (CTTi)
Av. Països Catalans, 18   43007 Tarragona

mba@fundacio.urv.cat

Susana Paxton                                                                                  Manolo de Noguera 
Telèfon: 977 77 99 66 (de 9 a 14 h)                                                  Telèfon: 977 55 86 02 (de 15 a 22 h)

Informació de continguts: www.mba.urv.cat

 1   Dijous, 8 de febrer de 2018 - 19 hores                    5  Dijous, 31 de maig de 2018 - 19 hores

 2   Dijous, 8 de març de 2018 - 19 hores                 6   Dijous, 14 de juny de 2018 - 19 hores

 3   Dijous, 12 d’abril de 2018 - 19 hores                  7   Dijous, 12 de juliol de 2018 - 18.30 hores

 4   Dijous, 10 de maig de 2018 - 19 hores

Lloc Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologiai Innovació (CTTi)
 (Sala d’actes)
 Av. Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

Podeu consultar un plànol de localització a www.mba.urv.cat, apartat «Futurs alumnes / Preguntes».

SI US PLAU, CONFIRMEU LA VOSTRA ASSISTÈNCIA A mba@fundacio.urv.cat o al telèfon 977 55 86 02

CODI

CRÈDITS

PARTICIPANTS

DATES

HORARI

LLOC

MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ

REQUISITS
D’ADMISSIÓ


