Estudis i formació : Global Study Awards 2018
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Cultural
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Temàtica activitat del calendari: Beques, Postgrau, estranger, grau
Tags: Estudiar a l'estranger, beques
Dates de realització

Del dilluns 4 de juny de 2018 al divendres 20 de juliol de 2018
Dates d'inscripció

Del dilluns 4 de juny de 2018 al divendres 20 de juliol de 2018
Descripció

StudyPortals, juntament amb ISIC i el British Council IELTS, ha llançat Global Study Awards,
que ofereix als estudiants la possibilitat de rebre fins a 10.000 lliures esterlines per ampliar el
seu horitzó i estudiar a l'estranger.
Els/les candidats/es elegibles són estudiants de tot el món:
- que tinguin com a mínim 18 anys a partir de l'1 de gener de 2018,
- que han realitzat una prova IELTS en un centre del British Council i han rebut un formulari
oficial d'informe de prova (TRF) expedit pel British Council després de l'1 de juny de 2017,
- que tinguin una Targeta d'Identitat Estudiantil Internacional (ISIC) i/o International Youth
Travel Card (IYTC) vàlida en el moment de la sol·licitud,
- que planegen inscriure's en un programa de grau o postgrau de temps complet a
l'estranger a la tardor de 2018,
- han de proporcionar una carta d'acceptació de la institució corresponent per la data límit
pertinent,
- haurien d'escriure una breu revisió de la vostra experiència d'estudi a Studyportals.com
Hi ha 2 Global Study Awards (GSA) en total. Els/les millors candidats/es seran seleccionats i
convidats per a una entrevista personalitzada prèvia a la selecció final guanyadora.
Data límit: 20 de juliol de 2018.
Més informació: https://goo.gl/6Q3qiX
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/78703
Data del document:

4.06.2018

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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