Existeix la possibilitat de realitzar pràctiques en institucions europees i internacionals.
Ofereixen pràctiques en molts àmbits diferents, de diferent durada (en general entre tres i sis mesos), i amb i
sense remuneració. Normalment tenen dos o tres convocatòries a l’any.
Cada institució o organisme estableix els seus criteris i requisits. En general has de tenir una titulació
universitària o ser estudiant d’educació superior i haver terminat el primer cicle d’estudis i parlar mínim dos
idiomes oficials de la Unió Europea.

PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS EUROPEES

Pràctiques professionals en la Comissió Europea:
Pràctiques generals: periodistes, advocats, llicenciats en Administració i direcció d'empreses.
La Comissió Europea organitza tots els anys dos períodes de pràctiques de cinc mesos de durada per a
llicenciats universitaris procedents de tots els Estats membres de la Unió Europea i per a candidats de països
que no pertanyen a la UE. Aquests períodes de formació proporcionen experiència laboral en un dels
departaments de la Comissió Europea. Comencen l'1 de març i l'1 d'octubre de cada any. Tots aquells que són
seleccionats per desenvolupar unes pràctiques en la Comissió Europea reben remuneració i reemborsament de
les despeses de viatge fins a una certa quantitat.
Les pràctiques es desenvolupen habitualment a Brussel•les i a Luxemburg. En ocasions, poden realitzar-se en
les oficines que la Comissió Europea té als seus països membres (Representacions), però el procediment que
s'ha de seguir és sempre el mateix.
El Servei de Traducció de la Comissió també ofereix la possibilitat de realitzar un període de pràctiques. En
aquest cas, el candidat ha de ser capaç de traduir en la seva llengua materna dues de les llengües oficials de la
UE. Les pràctiques es desenvolupen habitualment a Brussel•les o a Luxemburg i són remunerades, a més es
cobreixen les despeses de viatge a fins a un cert límit.

Pràctiques per a investigadors:
El Joint Research Centre (JRC) és una oficina de recerca de la Comissió Europea i ofereix períodes de
pràctiques a aquells estudiants que estan realitzant la seva tesi, que estan en els seus primers anys de doctorat
o estudiant un màster en alguna de les àrees de recerca del JRC.

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES

Parlament Europeu:
El Parlament Europeu llança dues convocatòries a l'any de les seves pràctiques Robert Schuman. Hi ha dues
modalitats: l'opció general i l'opció per a periodistes. Aquestes pràctiques estan dirigides a llicenciats
universitaris i són remunerades. El període per sol•licitar-les és del 15 d'agost al 15 d'octubre i del 15 de març
al 15 de maig.
A més, el Parlament Europeu ofereix també pràctiques per a traductors i intèrprets, pràctiques no remunerades
i per a persones amb alguna discapacitat.

Consell de la Unió Europea:
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El Consell de la Unió Europea ofereix diferents modalitats de pràctiques: per nou llicenciats, com a part d'un
període obligatori de formació per a aquelles persones que encara estan realitzant els seus estudis i per a
funcionaris de les administracions públiques nacionals.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea:
El Tribunal de Justícia de la UE ofereix cada any un nombre limitat de places per realitzar pràctiques
remunerades, d'una durada màxima de cinc mesos.
Hi ha dos períodes de pràctiques: De l'1 de març al 31 de juliol (el formulari s'enviarà abans de l'1 d'octubre),
De l'1 d'octubre al 28 de febrer (el formulari s'enviarà abans de l'1 de maig)

Tribunal de Comptes Europeu:
El Tribunal de Comptes Europeu organitza dos períodes de pràctiques per a diferents perfils professionals. Els
períodes de pràctiques remunerats són per cinc mesos. També existeixen períodes de pràctiques no
remunerats.

Banc Central Europeu:
El Banc Central Europeu ofereix períodes de pràctiques amb la finalitat de que els participants es familiaritzin
amb el paper de la Institució.

Banc Europeu d'Inversions:
El BEI ofereix pràctiques per a llicenciats universitaris que comptin amb menys d'un any d'experiència
professional. Els perfils que seleccionen són variats.

Defensor del Poble Europeu:
El Defensor del Poble Europeu ofereix pràctiques dues vegades a l'any sobretot per a perfils en l'àmbit del dret.
Comencen l'1 de setembre i l'1 de gener de cada any.

Comitè Econòmic i Social Europeu:
El Comitè Econòmic i Social Europeu convoca períodes de pràctiques dues vegades a l'any.

Comitè de les Regions:
En el Comitè de les Regions, les pràctiques es realitzen en dues sessions: del 16 de febrer al 15 de juliol i del 16
de setembre al 15 de febrer.
Font: Comissió Europea
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