CURS DE PREPARACIÓ ALS CONCURSOS DE LA UE
CALENDARI: Dissabtes 11, 18, 25 de febrer i 4, 11 de març (Sessió opcional d’orientació
individualitzada el divendres dia 10 de març)

DURADA: de les 9 a les 14:00, 25h en total (20 presencials i 5 d’aplicació a l’aula).

OBJECTIUS:
•

Donar a conèixer els mecanismes i processos de selecció existents a la Unió Europea.

•

Capacitar a les persones assistents amb les eines i els materials necessaris per una
òptima preparació i integració de les competències que s’hi avaluen.

•

Contribuir al creixement professional i personal dels estudiants i graduats o llicenciats
de la UAB

CONTINGUTS QUE ES TRACTARAN:
1. Marc general sobre el funcionament de les institucions i agències de la Unió Europea.
Cultura de pau, multiculturalisme i valors de la Unió Europea. Diferents vies de
desenvolupament professional en l’àmbit de la Unió Europea. Taller de cerca de convocatòries
i ofertes de treball UE. Claus per a la redacció del CV Europass i per a la carta de motivació.
Exercici de coaching.
2. Fase de admissió. Claus, consells i exercicis pràctics per a la preparació del test verbal, numèric
i de raonament abstracte. Exercici d’autoconeixement. Claus per una bona estratègia de
preparació d’oposicions: anàlisi DAFO i objectius SMART.
3. Habilitats interpersonals, organitzatives i socials. Competències psicològiques: resiliència,
treball en equip, resolució de conflictes, lideratge, gestió del temps. Claus, consells i exercicis
pràctics dels tests de judici situacional i d’“e-tray”. Comunicació verbal i no verbal. Assertivitat.
Introducció al mindfulness.
4. Fase d’avaluació: Tècniques i eines per a la realització de l’exercici en grup. Claus per a la
presentació oral. Recursos i consells per a l’entrevista estructurada. Expressió corporal i escolta
activa. Exercici d’estudi de casos. Dinàmica de grup amb avaluadors externs convidats.
El curs es completa amb una sessió individualitzada posterior amb el/la participant per entregarli l’informe personalitzat sobre el seu rendiment al curs i els resultats de les diferents proves i
simulacres, així com per assessorar-lo sobre aquells elements o competències que ha
d’estimular, millorar i/o integrar per tenir èxit en els processos de selecció de la Unió Europea.
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IMPARTIT PER: José Díaz Lafuente. Autor del llibre Montblanc, recursos educatius sobre la Unió
Europea. Doctor Internacional en Dret per la Universitat de València. Màster en Relacions
Internacionals i Estudis Diplomàtics de la Unió Europea al Col·legi d’Europa. Màster en Dret de
la Unió Europea a la UNED.
Professor de Dret i Institucions de la Unió Europea (Universitat Jaume I). Tècnic responsable de
l’assessorament i de la formació en projectes europeus (Fundació General de la Universitat de
València). Experiència prèvia com docent en diverses universitats, com cooperant internacional
a països com l’Índia, Senegal, Etiòpia i Argentina, i com assessor en la Comissió de
Desenvolupament al Parlament Europeu.
Actualment, es membre del Panell de Experts del Servicio para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) del Ministeri d’Educació. Formador en coaching professional i educatiu i en
mindfulness, ha realitzat diverses edicions d’aquest mateix curs a la Universitat de València i a
la Universitat Jaume I de Castelló.
El coordinador del programa de formació d'aquest curs és el professor Joan Botella Corral, del
Departament de Ciència Política i Dret Públic.

METODOLOGIA:
El curs té un enfocament pràctic i integral amb exercicis i test específics, simulacres de proves,
dinàmiques de grups, materials audiovisuals i una continuada interacció i participació dels
assistents. La llengua del curs serà el castellà i l’anglès.
Es facilitarà un certificat d’aprofitament per a totes les persones matriculades que compleixin el
100% del programa.
Pots consultar els resultats de la primera edició d’aquest curs a través d’aquest enllaç.

PREU: 150€ per estudiants i comunitat UAB, 200€ per estudiants no UAB.
*El preu d’aquest curs per la comunitat UAB inclou una subvenció per part de Treball Campus.
*Les persones que siguin de la Xarxa Alumni poden gaudir del preu que s'aplica a la comunitat UAB.

ADREÇAT A: Alumni, estudiants de màster o doctorat i estudiants de darrer curs de grau de la
UAB, preferentment.

PLACES: El curs tindrà un mínim de 12 alumnes i un màxim de 20.

MATRÍCULA I PAGAMENT: El període serà del 12/12/2016 al 03/02/2017 a través d’aquest
enllaç. El dia 6 de febrer es publicarà la llista de persones seleccionades. La matrícula i pagament
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del curs s’haurà de realitzar els dies 7 i 8 de febrer. En cas de no formalitzar el pagament en
aquest termini, la plaça s’adjudicarà a la següent persona de la llista d’espera.

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ:
En el cas de superar la demanda de places, per assignar-les, s’aplicaran els criteris següents:
1er. S’assignaran als Alumni i als estudiants de màster i de doctorat de qualsevol especialitat de
la UAB.
2on. En el cas que calgui, es prioritzaran els Alumni UAB i estudiants de màster i doctorat de les
Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, CC. Polítiques i Sociologia, Comunicació i Dret,
per tractar-se de titulacions relacionades amb qualsevol organisme de la UE.
3er. En el cas que calgui, es prioritzaran als Alumni UAB i als estudiants de màster i de doctorat
de les Facultats de Traducció i Interpretació, Economia, CC. Polítiques i Sociologia, Comunicació
i Dret segons la nota resultant del barem de l’expedient acadèmic de grau que hagin cursat (En
cas d’alumnes que no hagin cursat el grau a la UAB, cal enviar escanejat l’expedient acadèmic
del grau a l’adreça: euroaccio@uab.cat, amb l’assumpte “Expedient acadèmic per Curs UE”).
4rt. En el cas quedin places vacants desprès d’aplicar els criteris anteriors, s’assignaran la resta
de places amb els criteris següents:
a) Alumni i estudiants de màster i de doctorat dels centres de la UAB no inclosos en el criteri
tercer.
b) Estudiants de grau de la UAB.
c) Alumni i estudiants d’altres universitats.

Treball Campus
Plaça Cívica. Edifici N. Baixos
euroaccio@uab.cat
Telèfon: 93 581 4890
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