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Bossa d’Ajuts per a cursos d’estadística impartits a Catalunya 
   

La Societat Catalana d’Estadística convoca una bossa de 10 ajuts de 100€ per al cofinançament 
de cursos relacionats amb l’estadística impartits a Catalunya entre els mesos de gener i juliol de 
2013.  

Condicions per rebre l’ajut 

• L'alumne del curs ha de ser membre de la SCE 
• Es concedirà un màxim d’un ajut per membre.  
• Presentar informació del programa, la durada, l'entitat organitzadora i el preu del curs a 

la secretaria de la SCE: secretari@socestadistica.org 
• En el cas que el nombre de sol·licituds, N, superi 10 s’aplicarà la regla següent 

(Ne=nombre sol·licituds estudiants, Na=nombre sol·licituds altre membres): 
→ Si Ne≤10, es concediran Ne ajuts als estudiants i es sortejaran entre els Na 

membres els 10-Ne ajuts restants 
→ Si Ne>10, es sortejaran entre els Ne estudiants els 10 ajuts  

• Els cursos no poden formar part de l’oferta de cursos oficials de grau o màster, 
exceptuant els que formen part dels programes d’estiu. La Junta Directiva de la SCE 
resoldrà la convocatòria. 

Condicions per cobrar l’ajut 

• Presentar el justificant de pagament del curs a nom de l'alumne 
• Presentar un certificat d’assistència al curs 
• Tota la documentació es lliurarà a la SCE mitjançant un correu electrònic a 

secretari@socestadistica.org 
• Els pagaments es faran efectius al compte on el membre té domiciliada la quota de la 

SCE 

Termini per sol·licitar l’ajut: 15 de juny de 2013 

Resolució ajut: 30 de juny de 2013 
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Alguns exemples de cursos: 

 

UPC-UB 
Summer School del Màster d'Estadística i Investigació Operativa 

 

UAB 
Cursos del Servei d'Estadística de la UAB 

 

UPF 
Economics Summer Schools at Barcelona Graduate School of Economics 

 

UdG 
STR ― Unitat d'Assessorament Estadístic 

 

UVic 
Cursos del Màster en Anàlisi de Dades Òmiques 

 

 

https://meioupcub.masters.upc.edu/Summer-School
http://serveis.uab.cat/estadistica/content/formacio
http://www.barcelonagse.eu/Summer_School.html
http://www.udg.edu/serveis/UnitatdAssessoramentEstad%C3%ADstic/Formaci%C3%B3/Cursos/tabid/12542/language/ca-ES/Default.aspx
http://omicsuvic.net/3.html
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