
MOBILITAT INTERNACIONAL – SERVEI DE RECOLZAMENT

PROGRAMES DE BEQUES I 
PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER

INSTITUCIONS I ÒRGANS DE LA UE 

Parlament Europeu 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Pràctiques per a graduats universitaris Robert Schuman

Pràctiques per a traductors graduats 

Estada  de  formació  per  a  estudiants  de  traducció  amb  certificat  d’educació 

secundària 

Consell de la UE 

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-

apply/ 

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques curriculars per a estudiants 

Pràctiques per a funcionaris públics 

Comissió Europea 

http://ec.europa.eu/stages/

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques per a traductors graduats 

Tribunal de Justícia de la UE 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Pràctiques per a graduats en Dret o Ciències Polítiques (especialitat Dret) 

Pràctiques per a graduats en interpretació de conferències 

Banc Central Europeu 

http://www.ecb.europa.eu/careers/contract/traineeship/html/index.en.html
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Pràctiques per a universitaris, graduats i estudiants de doctorat 

Tribunal de Comptes Europeu 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Pràctiques per a graduats o universitaris amb quatre semestres d’estudis  en un 

àmbit relacionat amb el Tribunal 

Comitè de les Regions 

http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques per a professionals, acadèmics o investigadors 

Programa d’intercanvi per a funcionaris públics 

Comitè Econòmic i Social 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships 

Pràctiques de llarga durada per a graduats 

Pràctiques  de  curta  durada  per  a  graduats  o  per  a  estudiants  amb  pràctiques 

obligatòries 

Banc Europeu d’Inversions 

http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/index.htm

Pràctiques per a estudiants i graduats amb experiència professional de menys d’un 

any 

Pràctiques per a estudiants de grau 

Servei Europeu d’Acció Exterior 

http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2466/working-in-an-

eu-delegation_en 

Programa de pràctiques d’alt nivell per a joves professionals 

Pràctiques per a graduats o estudiants universitaris d’últim any 

Defensor del Poble Europeu 

http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces;jsessionid=
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2EBA42A26C52151F9520CFEE24BF94B8

Pràctiques per a graduats universitaris 

Supervisor Europeu de Protecció de Dades 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/EDPS/HR/traineeship

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques per a universitaris amb pràctiques obligatòries i estudiants de doctorat 

AGÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA 

Agència de la UE per a la Seguretat de la Xarxa i la Informació 

(ENISA) 

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2

Pràctiques per a graduats en seguretat a les xarxes d’informació 

Agència Europea de Seguretat Aèria 

https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeship-

programme

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques per a universitaris amb 2 anys d’estudis cursats 

Pràctiques tècniques per a graduats en enginyeria 

Agència Europea de Seguretat Marítima 

http://emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html

Pràctiques per a graduats universitaris 

Frontex 

http://front  ex.europa.eu/  

Pràctiques per a estudiants amb sis semestres d’estudis universitaris o equivalents 

a forces d’ordre 

Pràctiques no remunerades 
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Oficina Europea de Policia (Europol) 

https://www.europol.europa.eu/internships

Pràctiques per a estudiants d’ensenyament superior o de formació professional 

Autoritat Europea de Seguretat Alimentària

http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals

Pràctiques remunerades per a graduats universitaris 

Pràctiques no remunerades per a graduats, estudiants de grau o doctorat 

Agència Europea del Medicament 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?

curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac058002

9405

Pràctiques per a graduats en el camp de la medicina 

Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/traineeships.aspx

Pràctiques per a graduats universitaris 

Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies 

https://e-recruitment.emcdda.europa.eu/e-recruitment/jobvacancies

Pràctiques remunerades per a graduats universitaris 

Pràctiques no remunerades per a graduats universitaris 

Agència Europea de Productes Químics 

https://echa.europa.eu/web/guest/traineeships-vacancies

Pràctiques per a graduats, estudiants universitaris o de secundària amb pràctiques 

obligatòries o treballadors del sector públic o privat 

Agència per a la Cooperació dels Reguladors Energètics (ACER) 

http://www.acer.europa.eu/en/Pages/default.aspx

Pràctiques per a graduats universitaris
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Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia 

https://eit.europa.eu/

Pràctiques per a estudiants universitaris 

Agència Europea de Drets Fonamentals 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/internship

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques per a persones d’origen gitano 

Pràctiques per a acadèmics i graduats universitaris

Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere 

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2015-tr-12

Pràctiques per a graduats en ciències socials i amb coneixements en igualtat de 

gènere 

Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 

Treball (Eurofound) 

Pràctiques per a graduats universitaris 

Eurojust 

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-

opportunities/information-on-traineeships 

Pràctiques sota demanda 

Fundació Europea de Formació 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF

Pràctiques per a graduats o estudiants universitaris amb pràctiques obligatòries 

Centre  Europeu  per  al  Desenvolupament  de  la  Formació 

Professional (Cedefop) 

http://www.cedefop.europa.eu/es/about-cedefop/recruitment/traineeships 

Pràctiques per a graduats universitaris 
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Centre de Traducció dels Òrgans de la UE

http://cdt.europa.eu/ES/jobs/Pages/Trainee-positions.aspx

Pràctiques per a aquells que hagin completat 4 semestres d’estudis universitaris o 

equivalent 

Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships

Programa Pan-European Seal per a graduats universitaris o amb titulació equivalent 

Pràctiques per a graduats universitaris o amb titulació equivalent 

Pràctiques per a treballadors en l’àmbit de la propietat industrial 

Pràctiques no remunerades per a universitaris 

Agència Ferroviària Europea 

http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx#statwho

Pràctiques per a graduats universitaris 

Pràctiques per a la tesina 

Pràctiques per a treballadors del sector públic o privat 

Pràctiques per a estudiants amb pràctiques obligatòries 

Oficina Europea de Suport a l’Asil 

https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

Pràctiques sota demanda 

Agències executives de la UE 

https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

Pràctiques per a graduats universitaris a les següents agències executives de la 
Comissió Europea: 
- Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) 
- Agència Executiva de Petites i Mitjanes Empreses (EASME) 
- Agència Executiva de Recerca (REA) 
- Consell Europeu de Recerca (ERC) 
- Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) 
- Agència Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura i Alimentació (CHAFEA)
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Centre de Satèl·lits de la UE 

https://www.satcen.europa.eu/

Pràctiques per a universitaris amb un mínim de 6 semestres cursats. 

Joint Research Centre 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees

Pràctiques per a graduats universitaris 

Fusion for Energy 

http://fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx

Pràctiques per a graduats universitaris 

GENERALITAT  DE  CATALUNYA  I  ALTRES  ACTORS 

CATALANS A L’EXTERIOR 

Departament  d’Afers  i  Relacions  Institucionals  i  Exteriors  i 

Transparència 

http://afersexteriors.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/beques/

Beques per a estades a les delegacions del Govern a l’exterior 

Beques Canigó per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals 

públiques 

Beques per a estades a comunitats catalanes a l’exterior 

Beques per a estades a la Delegació del Govern davant la Unió Europea 

Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE 

Pràctiques acadèmiques per a graduats universitaris 

ACCIÓ 
Agència per a la competitivitat de l’empresa 

http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/practiques-estranger/vigents/index.jsp

Pràctiques no laborals a diferents Oficines Exteriors de Catalunya 
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Agència Catalana de Turisme 

http://act.gencat.cat/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ 

Beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya 

Pràctiques remunerades a través de conveni universitari 

Diputació de Barcelona 

http://www.diba.cat/web/seleccio/beques

Beca de col·laboració a la seu de la Diputació de Barcelona a Brussel·les 

ESTAT ESPANYOL 

Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) 

Pràctiques en ambaixades i consolats per a graduats i estudiants universitaris 

Pràctiques  a  la  representació  d’Espanya  davant  els  organismes  internacionals 

(Viena) 

Pràctiques a la representació d’Espanya davant l’OSCE (Viena) 

Pràctiques a la representació d’Espanya davant l’Organització per la Prohibició de 

les Armes Químiques (La Haia) 

Beques MAEC-AECID 

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid

Beques per a pràctiques de gestió cultural exterior 

ICEX 
Ministeri d’Economia i Competitivitat 

http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10219_3088388_0_,0

0.html

Programa de beques d’internacionalització empresarial

Programa ARGO 

http://www.becasargo.es/registro-titulados/
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Programa de beques per fer pràctiques a empreses 

Programa FARO 

http://www.becasfaro.es/home.php 

Programa de beques per fer pràctiques a empreses 

Beques CULTUREX 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/ca/catalogo/cultura/becas-

ayudas-y-subvenciones/becas/becas-culturex-2016.html

Beques de formació en gestió cultural a l’exterior 

THINK TANKS 

Chatham House 

https://www.chathamhouse.org/ 

Pràctiques en l’àmbit de les relacions internacionals 

The Foreign Policy Centre 

http://fpc.org.uk/ 

Pràctiques en l’àmbit de les relacions internacionals 

Centre for European Policy Studies 

https://www.ceps.eu/

Pràctiques en l’àmbit de la Unió Europea 

European Policy Centre 

http://www.epc.eu/

Pràctiques en l’àmbit de la Unió Europea 
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ALTRES ACTORS 

Sistema de Nacions Unides a Brussel·les

http://www.unbrussels.org/

Pràctiques en una de les 28 oficines vinculades a les Nacions Unides a Brussel·les 

Amnistia Internacional 

http://www.amnesty.eu/

Pràctiques  i  voluntariats  a  l’oficina  d’una  organització  no  governamental  a 

Brussel·les 

Oxfam International 

https://www.oxfam.org/en/eu

Pràctiques a l’oficina d’Oxfam davant la Unió Europea 

Eurochambres 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?

Pràctiques per a joves graduats cercant experiència en l’àmbit de la Unió Europea 

American Chamber of Commerce to the EU 

http://www.amchameu.eu/

Pràctiques  per  a  estudiants  universitaris  que  han  de  fer  les  seves  pràctiques 

obligatòries

Eurodyssée 

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

Pràctiques professionals remunerades 

Equinet 

http://www.equineteurope.org/

Pràctiques en una xarxa d’organitzacions de promoció de la no discriminació i la 

igualtat
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Unió pel Mediterrani 

Pràctiques per a graduats i estudiants universitaris

PER A MÉS INFORMACIÓ

CENTRE EUROPA JOVE

Laia Lligadas Martínez
Tècnica Assessora de Mobilitat Internacional

Tel. 93 385 05 50
europajove@oficinajove.cat

                  

                    


