Beques Disseny
De Producte
MÀSTER EN DISSENY
I EDICIÓ DE PRODUCTE

BEQUES DISSENY DE PRODUCTE EINA
Si tens una idea de disseny de producte per desenvolupar, produir
i comercialitzar, EINA t’ajuda.
Convocatòria de beques per al Màster en Disseny i edició de producte.
Curs 2019-2020 EINA, Barcelona
A QUI ENS ADRECEM
Estudiants i/o professionals que tinguin una idea o un projecte de disseny de
producte que vulguin desenvolupar, produir i comercialitzar. Es requereix una titulació
universitària, preferiblement en àmbits de disseny o creació.
EN QUÈ CONSISTEIX LA BECA
La beca bonifica 3.360 € de la matrícula del Màster en Disseny i edició de producte
d’EINA per al curs 2019-2020.
El Màster en Disseny i edició de producte planteja un curs acadèmic dissenyat
específicament per assolir tots els coneixements necessaris per dissenyar un producte
i que aquest pugui ser adquirit pel mercat a partir d’una editora.
Ofereix recursos per generar una proposta de disseny definida, testejar la seva viabilitat
a partir de models d’autoproducció, la seva relació amb el context de demanda i la
posada al mercat a partir de models de negoci consolidats i de nova generació.
La titulació es pot obtenir cursant la totalitat dels continguts en un únic curs acadèmic, o
de forma seqüencial, cursant cada una de les diplomatures de postgrau (el Postgrau en
Disseny de producte: ideació, validació i producció i el Postgrau en Edició de producte)
i el treball final de màster.
Més informació a: www.eina.cat > Màsters i postgraus (https://www.eina.cat/ca/
postgraus/master-en-disseny-i-edicio-de-producte)
DATES I PROCEDIMENT
Convocatòria –– 7 de gener de 2019
Termini de sol·licitud –– fins al 30 d’abril de 2019 (GMT+1)
Resolució –– 31 maig de 2019
Per sol·licitar la beca cal enviar un vídeo de presentació del projecte, un currículum
i el següent formulari http://eina.cat/descarregues/beca_MDP_EINA_cat.docx a
postgraus@eina.cat en els terminis establerts. La selecció dels candidats serà realitzada
pels coordinadors del màster que tindran en compte els criteris d’innovació, interès
social, argumentació i motivació de la presentació.
CONTACTE
Per a més informació postgraus@eina.cat o al telèfon +34 93 203 09 23.

FORMULARI DE SOL·LICITUD. BEQUES EINA
DISSENY DE PRODUCTE. CURS 2019-2020
DADES DE CONTACTE
Nom			
Cognoms		
Correu electrònic
Telèfon			
Adreça			
INFORMACIÓ ACADÈMICA
És requisit imprescindible estar en possessió d’un títol universitari de grau
o equivalent. Més informació a www.eina.cat > Màsters i postgraus > Accés
(https://www.eina.cat/ca/postgraus/acces).
1.
2.
3.

Titulació		
Universitat
Data d’inici i finalització
Titulació		
Universitat
Data d’inici i finalització
Titulació		
Universitat
Data d’inici i finalització

EXPERIÈNCIA LABORAL
1.
2.
3
4.
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

VÍDEO DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Incloeu aquí l’enllaç
ENVIAMENT I CONDICIONS
El termini de presentació de les sol·licituds és del 7 de gener al 30 d’abril de 2019
(GMT+1). L’enviament d’aquest formulari a postgraus@eina.cat implica l’acceptació
de les condicions de les beques i la veracitat de les dades facilitades.

Dades legals
Informació legal: D’acord amb el Reglament general europeu de protecció de dades i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, us informem que les dades que ens faciliteu
s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de la Fundació Privada EINA. Finalitat: realitzar les gestions relacionades amb la consideració i selecció dels candidats a les beques. Legitimació: consentiment de l’usuari. Destinataris: el destinatari de les dades és la Fundació Privada EINA. Retenció de les dades: el temps
necessari per a la selecció i atribució de les beques, així com per informar del contingut del màster per al
qual es convoquen. Drets: per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació caldrà enviar
a EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, Passeig Santa Eulàlia, 25, 08017 - Barcelona, o
al correu electrònic privacitat@eina.cat, un escrit en què constin el nom i els cognoms de l’interessat, una
fotocòpia del seu DNI/NIE/passaport, el seu domicili a efectes de notificacions, la data de la sol·licitud i la
signatura del sol·licitant. Informació addicional: https://www.eina.cat/ca/legal#privacitat.

