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Beques +40

Gener 2021

Potenciem el Talent Sènior al nostre teixit empresarial
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UPF BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT

1.
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Som l’escola de management de la Universitat 
Pompeu Fabra, líder a Espanya i reconeguda 
internacionalment per la seva excel·lència en l’àmbit de 
l’economia. 

La UPF-BSM neix com a pont entre la universitat i el 
món empresarial i amb una visió global: més del 40% 
dels nostres alumnes són internacionals.

Som una escola multidisciplinar que inclou 8 àrees de 
coneixement i que té com a propòsit impactar a la 
societat aportant valor amb un management diferencial 
que prioritza la innovació i l’humanisme (ètica, cultura) i 
el benestar global (sostenibilitat i responsabilitat social).

>2.000
Estudiants/curs

+ 30.000
Antics Alumnes

120
Acadèmics Propis

1800
Professionals 
Col·laboradors

Des del 1993, al cor de Barcelona
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PER QUÈ AQUESTA INICIATIVA? 
EL TALENT SÈNIOR, UN REPTE PENDENT

2.
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En l’actual context econòmic-social, moltes 
persones majors de 40 anys en situació d’atur o 
ERTE han de plantejar-se un canvi de rumb 
professional cap a nous sectors o cap al 
desenvolupament dels seus propis projectes, 
com a sortida a la complexa situació post-Covid. 

A tots ells, els pot resultar imprescindible consolidar 
la seva formació amb un nou programa que els ajudi 
a donar el salt cap els seus objectius. 

Des de la UPF Barcelona School of Management 
els volem ajudar, creant un fons de beques específic 
per aquest col·lectiu sènior que, sumant nova 
formació a  l’experiència i trajectòria acumulada 
pot seguir aportant gran valor a la nostra societat
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QUÈ SÓN LES BEQUES +40?

3.
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A la UPF Barcelona School of Management portem 
molts anys becant persones amb talent i ara volem 
fer un pas més, oferint una nova modalitat de beques 
dirigides a majors de 40 anys  en situació d’atur o 
ERTE: les 40+, que permeten als candidats 
seleccionats cursar un programa de màster o 
postgrau ofert per la nostra escola en una de les 
nostres múltiples àrees de coneixement
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COM HI POTS COL.LABORAR? 
ET PROPOSEM 4 FÓRMULES 

4.
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1. Ajudant-nos a detectar i captar persones sèniors, 
en atur o ERTE, candidates a les Beques

2. Co finançant amb la UPF BSM una o més beques

L’import econòmic del finançament d’una beca oscil.la 
entre 12.250 i 29.100€, segons el programa.

3. Fent una aportació econòmica, a través de la 
nostra Campanya de Crowdfunding.

4. Actuant com a Ambaixador de la Campanya i 
contribuint a la seva difusió, a través dels teus 
contactes i de les xarxes socials

https://giving.bsm.upf.edu/seniors
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GRÀCIES!


	Beques +40
	1.
	Número de diapositiva 3
	2.
	Número de diapositiva 5
	3.
	Número de diapositiva 7
	4.
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

