3.3. Beques especialitzades
A continuació et posem alguns exemples de beques. Entra en la pàgina web www.barcelonesjove.net [1]
agenda per consultar més beques vigents.
-Art
Beques Unesco-Aschberg per realitzar una estada en una institució i desenvolupar projectes artístics i creatius.
Existeixen programes a tot el món. www.unesco.org/culture/aschberg [2]
-Ciències Politiques
Beques Schuman, opció general: Programa de pràctiques remunerades dirigit a titulats de universitats o centres
de nivell equivalent en el Parlament Europeu. La durada de les pràctiques es de 5 mesos.
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&... [3]
- Beques MAE per tal de cursar estudis europeus especialitzats al Col•legi d'Europa a Brujes (Bèlgica) o a
Natolin (Polònia) http://www.becasmae.es/ [4]
-Organitzacions internacionals (no remunerades)
ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia )
http://www.icty.org/ [5]
Unido (United Nations Industrial Development Organization):
http://www.unido.org/ [6]
UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) http://www.unidir.org/html/en/opportunities.html
[7]
UNITAR diplomacy (Multilateral diplomacy and International Affairs Management) http://www.unitar.org/job [8]
IRIN (United Nations Office for Humanitarians affairs) http://www.irinnews.org/jobs.aspx [9]
INSTRAW (United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women
http://www.unwomen.org/about-us/employment/ [10]
UNU (United nations University)
http://unu.edu/about/hr/internships/unu-centre-tokyo/office-of-the-rector [11]
WFUNA (World Federation of United Nations Associations) http://www.wfuna.org/take-action [12]
-Becas de l'AECID (Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo): El “Programa de Jóvenes
Profesionales en Prácticas” esta dirigit a joves professionals amb titulació superior que estiguin interessats en
iniciar una carrera professional en la ONU. Les pràctiques permeten adquirir experiència en projectes de
cooperació. http://www.aecid.es/es/que-hacemos/cooperacion-multilateral/Programa/JPO... [13]
-Comerç Internacional
Beques ICEX convocades pel Institut Espanyol de Comerç Exterior per fer pràctiques en entitats i empreses
espanyoles a l’estranger per a estudiants de comerç, internacionalització, economia, i també tenen programes
de comunicació - periodisme, informàtica, i altres. www.icex.es [14]
- Beques del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). Programa de pràctiques en
empreses o institucions en les àrees de promoció, gestió comercial internacional o cooperació internacional a
qualsevol país del món. http://www.acc10.cat/ [15]
- Programa Jove Emprenedor de la Cambra de Comerç d'Espanya en Gran Bretanya. La cambra ofereix
a joves graduats la possibilitat d'adquirir experiència professional en una empresa del Regne Unit.
http://www.spanishchamber.co.uk/ [16]
- Pràctiques AIESEC (plataforma internacional) pràctiques dirigides a estudiants universitaris que hagin
finalitzat el seu diploma o llicenciatura.
Administració – Desenvolupament – Enginyeria i tècnica – Educació
Beques de l’AIESEC per fer pràctiques a tot el món. Per participar t’hauràs de fer membre de l’AIESEC, i hauràs
de passar un test d’idioma i una entrevista. La durada es de 2 a 18 mesos. La beca cobreix les despeses de
manteniment excepte per les pràctiques de desenvolupament. La selecció dura entre 3 i 7 mesos. El preu
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d’aplicació varia segons la regió. www.aiesec.org [17]
-Gestió cultural
Beques del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació per realitzar una estada de col•laboració formativa
en oficines, centres culturals, o oficines tècnicas de cooperació de les representacions diplomàtiques o
consulars d'Espanya al exterior. http://www.becasmae.es/ [18]
-Informàtica
Beques ICEX: l'ICEX té un programa de pràctiques de Informàtica per a titulars de una llicenciatura o
diplomatura i per a titulats d’alguns CFGS. www.icex.es [19]
-Periodisme
Beques Schuman, opció periodisme:Programa de pràctiques remunerades dirigit a titulats de universitats o
centres de nivell equivalent en el Parlament Europeu. La durada de les pràctiques es de 5 mesos.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships... [20]
-Institucions europees:
La majoria de les institucions europees (Comissió Europea, Parlament Europea, Consell Europeu...)ofereixen
pràctiques professionals, algunes remunerades, altres no. Els requisits, la durada i les convocatòries depenen
de cada institució.
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm [21]
Links JovesCategoria de Links Joves: Beques practiques en empreses programa ACCI10
Pràctiques a l'estranger

Enllaços
Secció "Beques practiques en empreses programa ACCI10" de Links Joves [22]
Secció "Pràctiques a l'estranger" de Links Joves [23]
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