Excel·lència acadèmica a l'IQS
Dv, 2/11/2018 per Catalunya Religió

(IQS) El passat 17 d'octubre va tenir lloc la Reunió Anual del Programa Corporatiu
de les Beques de Grau a l'Excel·lència Acadèmica en el
qual Membres de Fundació Empreses IQS inicien la seva col·laboració mentre
que uns altres van renovar el seu compromís amb l'excel·lència acadèmica
atorgant un any més les seves beques als estudiants de grau o doble grau d’IQS.
Les empreses que han reconegut l'esforç dels millors estudiants d’ IQS School of
Engineering i IQS School of Management són: Carburos Metálicos, Ernesto
Ventós, Fundació Banc Sabadell, Fundació Caixa d’Enginyers, Fundació
Puig, Grup AC Marca i Lucta
Aquest curs acadèmic 2018-19 s'ha concedit per primera vegada la Beca José
Ribé per a alumnes que cursen els estudis de Grau en Química i Enginyeria
Química i la Beca Jori Armengol per als alumnes que cursen els estudis en Grau
en Administració i direcció d'empreses i el Doble Grau en Tecnologies Industrials i
en Administració i Direcció d'Empreses
Cal destacar que durant l'acte es van unir a la trobada els representants de les
empreses Biokit i Levante Capital Partners i els alumnes graduats IQS que van
ser becats per aquestes empreses per cursar un master IQS durant el curs
acadèmic 2018-19.
L'acte institucional es va celebrar a IQS i va comptar amb l'assistència del Dr. Pere
Regull, director general IQS, acompanyat pel Dr. Jordi Teixidó, degà de IQS School
of Engineering, la Dra. Rosa Nomen, secretària general IQS i la Sra. Rosa Curt,
responsable de les Relacions Externes de la Fundació Empreses IQS. Després de
les paraules de felicitació del Dr. Pere Regull als estudiants pels seus èxits
acadèmics i d'agraïment a les empreses pel seu compromís amb el talent i la
institució. Els representants de les empreses van manifestar la seva satisfacció per
poder premiar a futurs professionals que molt aviat tindran la responsabilitat de
liderar organitzacions i contribuiran a construir un món millor.
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