Pràctiques laborals : Pràctiques Vulcanus al 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: Pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del dimarts 1 de setembre de 2020 al diumenge 1 de agost de 2021
Dates d'inscripció

Del dimarts 25 de juny de 2019 al dilluns 20 de gener de 2020
Descripció

Què es? Vulcanus al Japó va començar el 1997. El programa comença al setembre i finalitza
a l'agost de l'any següent per acomodar el curs acadèmic als Estats membres de la UE.
Els estudiants fan: un seminari d'una setmana sobre Japó; un curs intensiu de llengua
japonesa de quatre mesos; i després un període de pràctiques de vuit mesos en una empresa
japonesa.
Objectius
- Estudiar la gamma de tecnologies avançades emprades per una empresa amfitriona líder a
Japó.
- Aprendre el japonès i entendre i apreciar la cultura japonesa amb vista a una experiència
enriquidora d'un any a l'estranger.
- Estar ben situat en la teva carrera futura per interactuar amb empreses i persones
japoneses.
Finançament Aquest programa està finançat pel centre UE-Japó per a la cooperació
industrial i la companyia d'acollida japonesa. Els estudiants rebran una subvenció (1.900.000
iens) per cobrir el cost del viatge cap a i des del Japó i les despeses de vida a Japó. No hi ha
cap cost per al curs i el seminari d’idiomes, i l’allotjament es proporciona de forma gratuïta
durant el curs i el seminari i el període de pràctiques de l’empresa.
Els sol·licitants han de ser: ciutadà d’un estat membre de la UE; estudiant d’enginyeria o
ciència d’una universitat de la UE que es trobin entre l'últim any de Grau i el penúltim de
Doctorat.
Més informació aquí
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/81663
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