SESSIONS INFORMATIVES

El Programa EUROACCIÓ Mentoring és un programa
innovador i pioner que té per objectiu fomentar i preparar
la presència d’estudiants i graduats de la UAB a les institucions i organismes europeus, que ofereixen nombroses
oportunitats de pràctiques i de carrera professional per a
estudiants i graduats.
Una part de les activitats d’aquest Programa ha estat cofinançada per la Comissió Europea en el marc del Projecte MIPUE UAB (Mobilitat Internacional Professional
dins de la UE, des de la UAB) amb els següents objectius:
Difondre i augmentar el coneixement i la sensibilització
dels universitaris sobre les prioritats europees en
matèria d’ocupació.
Afavorir el grau d’ocupabilitat internacional dels
universitaris a través de comunicar les oportunitats que
la Unió Europea ofereix.
Estimular i implicar la participació dels universitaris
en l’execució de les polítiques d’ocupació de la UE.

Polítiques i eines de la
Comissió Europea per a
l’ocupació

Territoris europeus amb
oportunitats de pràctiques
i feina

Dimecres, 15 de febrer, de 13.30 a 15.30

Dijous, 16 de febrer, de 13.30 a 15.30

Aula Magna de la Facultat de Ciències de la
Comunicació

Aula Magna de la Facultat de Ciències de la
Comunicació

13.15: Rebuda dels assistents.

13.15: Rebuda dels assistents.

13.30: Presentació a càrrec de Sara Moreno, vicerectora
d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.

13.30: Presentació a càrrec de Margarita Arboix,
rectora de la UAB.

Ponències:

Ponències:

Les principals polítiques d’ocupació de la
Unió Europea.
Antonio Martín, catedràtic de Sociologia del
Treball de la UAB.

Holanda, mercat de treball i oportunitats.
Dirk J.L. Kremer, cònsol honorari de Barcelona
pels Països Baixos.

El programa ERASMUS + Pràctiques i altres
beques per a pràctiques del MECD.
Pablo Martín, director del SEPIE del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
EURES, la Xarxa de mobilitat laboral europea.
Esther Raluy, consellera EURES Barcelona.
EURAXESS i EURAXESS Catalonia, la Xarxa
de mobilitat per als investigadors i acadèmics
de la UE.
Jordi Mas, director de l’AGAUR de la Generalitat
de Catalunya.
15.30: Torn obert de paraules.

Baden-Württemberg (Alemanya), una regió
amb forta demanda de personal qualificat.
Olga Wallner, gerent de projectes del Ministeri
d’Economia, Treball i Habitatge de Baden-Württemberg.
Quebec: programes de pràctiques i sectors
amb més demanda.
Amelie Drewit, consellera de Prospecció i Promoció
de la Delegació General del Quebec a París.
Polònia: un mercat de treball dinàmic i
emergent.
Marek Ciesielczuk, cònsol general de la
República de Polònia a Barcelona.
15.30: Torn obert de paraules.

JORNADA DE DEBAT INTERUNIVERSITARI

PROGRAMA EUROACCIÓ MENTORING

Inscripció
estudiants
i titulats*:
*Activitats d’inscripció gratuïta.
Es facilitarà certificat d’assistència a les persones inscrites.

Polítiques, eines
i territoris de la UE
per a l’ocupació
15 i 16 de febrer, de 13.30 a 15.30

Mobilitat laboral europea:
què hem de millorar?

Aula Magna de la Facultat de Ciències
de la Comunicació

Dijous, 4 de maig, de 10.00 a 15.00
Sala d’Actes de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia
Debat entre mentors que treballen a les institucions europees, estudiants de les universitats catalanes, representants
estudiantils i associacions universitàries per compartir experiències i debatre sobre els reptes, oportunitats i
possibles mancances que presenta la mobilitat laboral europea en l’actualitat.
A través dels grups de treball i dels relators de la jornada,
s’elaborarà un document que reculli l’opinió dels universitaris en matèria d’ocupació i mobilitat per enviar-lo a
la Comissió Europea.

www.facebook.com/mipueuab

@MIPUE_UAB

www.uab.cat/mipue

