Pràctiques laborals : Beques Vulcanus - pràctiques
professionals a Japó
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Pràctiques laborals
Temàtica activitat del calendari: Beques, Enginyeria, Pràctiques a l'estranger, ciències
Tags: beques, ciència, enginyeria, pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del diumenge 1 de setembre de 2019 al dilluns 31 de agost de 2020
Dates d'inscripció

Del divendres 7 de desembre de 2018 al diumenge 20 de gener de 2019
Descripció

Les beques Vulcanus permeten la realització d'unes pràctiques a Japó per a estudiants
d'Enginyeria o Ciències (informàtica, enginyeria mecànica, química, electrònica,
biotecnologia, enginyeria elèctrica, física, telecomunicacions, enginyeria nuclear, enginyeria
civil, materials metàl·lics, ceràmica, sistemes de producció...).
El programa Vulcanus consisteix en:
- un seminari d'una setmana sobre Japó,
- un curs intensiu de quatre mesos de japonès
- després unes pràctiques de vuit mesos en una empresa japonesa.
L'objectiu del programa és que els estudiants puguin coneixer les tecnologies més avançades
d'una empresa japonesa líder en el sector. A més, els participants podran aprendre japonès i
viure de primera mà la cultura japonesa.
La dotació econòmica ascendeix a 1.900.000 ien que cobriran les despeses de viatge i les
despeses bàsiques de manutenció a Japó. El curs d'idiomes i l'allotjament es proporcionen de
forma gratuïta.
Els/les participants eran seleccionats/des en funció del seu expedient i els seus resultats
acadèmics, encara que també es tindrà en compte l'opinió dels professors, els coneixements
d'anglès parlat i escrit, la seva motivació i la seva actitud enfront de les relacionis UE-Japó,
així com a la seva capacitat d'adaptació.
Data límit d'enviament de candidatures: 20 de gener de 2019
Més informació i inscripcions: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
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