Despacho Nº DIR/01/2021
Despacho interno: Regras para Manutenção/ Atribuição de Bolsas de Mérito no 2º e 3º
anos dos Programas de Licenciatura da Católica Lisbon School of Business and Economics
Para efeitos de manutenção e atribuição de bolsas de mérito no 2º e 3º anos dos programas de
Licenciatura Nacionais e Internacionais da Católica Lisbon School of Business & Economics
deverão ser considerados os critérios abaixo descritos. Pede-se a todos os serviços que atualizem
informação presente nas suas páginas de internet e disponibilizada aos alunos em outros meios de
comunicação.
•

Manutenção de bolsas de mérito Top2+: As bolsas de mérito Top 2+ serão mantidas no
2º ano desde que o aluno(a) respeite na íntegra os seguintes critérios:
o Tenha obtido aprovação a todas as disciplinas obrigatórias de 1º ano.
o Tenha obtido um total de ECTS no 1º ano superior ou igual a 58.5 ECTS (excluindo
ECTS respeitantes ao Learn & Action).
o Não tenha reprovado a nenhuma das disciplinas obrigatórias do 1º ano.
o Tenha obtido no 1º ano uma média académica superior a 14.00 (condição só válida
para alunos admitidos posteriormente a 2020/2021).

•

Manutenção de bolsas de mérito 100%, 50% e 25% no 2º ou 3º ano: Estas bolsas de
mérito serão atribuídas no 2º /3º ano, desde que o aluno(a) respeite na íntegra os seguintes
critérios:
o Tenha obtido aprovação a todas as disciplinas obrigatórias de 1º ano/ 2º ano
o Não tenha reprovado a nenhuma das disciplinas obrigatórias do 1º ano/ 2º ano.
o Tenha obtido um total de 58.5 ECTS no 1º ano ou 117 ECTS no 2º ano (excluindo
ECTS respeitantes ao Learn & Action).
o Tenha obtido no 1º/2º ano uma média académica superior ao valor mínimo de
atribuição de bolsas de mérito.
o A atribuição dos diferentes escalões de bolsa está dependente da média académica
obtida pelo aluno(a) até à data de atribuição da bolsa, segundo os seguintes
critérios:

Alunos admitidos até ao ano académico 2020/2021 (inclusive) serão sujeitos aos seguintes
critérios de atribuição de bolsas:
Scholarship Type

2nd Year Scholarships

3rd Year Scholarships

Católica Top+ Scholarship (100%
exemption fee)
50% Merit Scholarship (50%
exemption fee)
25% Merit Scholarship (25%
exemption fee)

1st year GPA >= 15.00
ECTS >= 58.5 ECTS
14.50 <=1st year GPA < 15.00
ECTS >= 58.5 ECTS
14.00 <=1st year GPA < 14.50
ECTS >= 58.5 ECTS

GPA >= 15.50
ECTS >= 117 ECTS
15.00<= GPA < 15.50
ECTS >= 117 ECTS
14.50<= GPA < 15.00
ECTS >= 117 ECTS

Alunos admitidos posteriormente ao ano académico 2020/2021 serão sujeitos aos seguintes
critérios de atribuição de bolsas:
Scholarship Type

2nd Year Scholarships

3rd Year Scholarships

Católica Top+ Scholarship (100%
exemption fee)
50% Merit Scholarship (50%
exemption fee)
25% Merit Scholarship (25%
exemption fee)

1st year GPA >= 15.50
ECTS >= 58.5 ECTS
15.00<=1st year GPA < 15.50
ECTS >= 58.5 ECTS
14.50 <=1st year GPA < 15.00
ECTS >= 58.5 ECTS

GPA >= 16.00
ECTS >= 117 ECTS
15.50 <=GPA < 16.00
ECTS >= 117 ECTS
15.00 <=GPA < 15.50
ECTS >= 117 ECTS
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