Masters, postgrau/doctorat : Beques de la Comissió
Europea per a estudiants d'interpretació de conferències
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Administració Pública
Tipus entrada al calendari: Masters, postgrau/doctorat
Temàtica activitat del calendari: Beques, Estudiar a l'estranger, Idiomes, Màster, Postgrau, interpretació
Tags: Estudiar a l'estranger, Idiomes, aprendre idiomes, beques, màster, postgrau
Dates de realització

Del divendres 7 de setembre de 2018 al dimarts 18 de setembre de 2018
Dates d'inscripció

Del divendres 7 de setembre de 2018 al dimarts 18 de setembre de 2018
Descripció

La Comissió Europea convoca beques per a estudiants d'interpretació de conferències!
Les condicions per optar a una beca són:
- Estar matriculat/da o tenir la intenció de matricular-se en un màster o postgrau en
interpretació de conferències.
- Ser nacional d'un Estat membre de la UE o d'un país candidat (Albània, Antiga República
Iugoslava de Macedònia, Montenegro, Sèrbia o Turquia).
- Comptar amb alguna de les següents llengües actives: alemany, búlgar, txec, croat, danès,
eslovac, eslovè, estonio, francès, grec, anglès, irlandès, lituà, maltès, neerlandès, portuguès,
romanès o suec.
- Posseir llengües passives i/o d'interpretació inversa (retour) d'acord amb els perfils
preferencials publicats en la convocatòria de candidatures.
L'aportació financera proposta per als estudis de màster o postgrau en interpretació de
conferències consisteix en un pagament únic, la quantia del qual depèn del país:

2.400 euros si estudies en un Estat membre de la UE.
1.600 euros si estudies a qualsevol altre país.
El termini per a la presentació de les sol·licituds de beca finalitza a les 12 de la nit del 18 de
setembre de 2018.
Més informació aquí!
Contacte: scic-bursaries@ec.europa.eu

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