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Projecte d’Ambaixadors/ores 
UNICAT

Es crea l’any 2017 amb el propòsit de
reforçar a l’EU Career Student
Ambassador, seleccionat/ada per la
European Personnel Selection Office
(EPSO)

L’objectiu del Projecte és multiplicar
els coneixements de l’EU Career
Student Ambassador al conjunt
d’universitats catalanes, i fer la
màxima difusió de les oportunitats
laborals i de pràctiques externes
existents a les institucions europees.

Objectiusdel Projecte
UNICAT

Difusió d’oportunitats laborals i pràctiques a les institucions   
europees a l’estudiantat de Catalunya



① Difusió i promoció de les
pràctiques i oportunitats
professionals que ofereixen les
institucions europees

② Difusió dels procediments de
selecció a les institucions
europees

③ Actuar com a punt de contacte
per als estudiants i els titulats
universitaris interessats en iniciar
una carrera professional europea 4

Quèfem?
Reforçar la figura de l’EU Career Student Ambassador
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I les universitatsparticipants

Quigestiona el projecte?



Rols i funcions dels ambaixadors de cada projecte

EU Career Student Ambassador

 Promoure de forma innovadora les oportunitats de 
feina i pràctiques que les institucions de la UE 
ofereixen

 Coordinar i donar suport a la xarxa d’ambaixadors 
UNICAT

 Informar periòdicament al CIC de les activitats dutes a 
terme

Ambaixadors/ores UNICAT

 Definir i dur a terme el pla de treball en xarxa i establir 
les vies de comunicació entre , l’EU Career Student 
Ambassador, els ambaixadorsr i l’estudiantat

 Coordinació i suport a la tasca de difusió de l’EU Career
Student Ambassador

 Actuar com a punt de contacte de la universitat per 
estudiants interessats en treballar a la UE
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Funcions d’ambdós perfils:
• Organitzar, col·laborar i assistir a esdeveniments i conferències universitàries sobre sortides 

professionals que s’organitzen durant el curs
• Desenvolupar xarxes universitàries i mantenir una presència activa en línia i a les xarxes socials
• Donar resposta a sol·licituds d’informació sobre les carreres professionals a la UE
• Buscar grups destinataris i establir contactes amb els mitjans de comunicació universitaris
• Crear llistes de correu i donar la màxima difusió sobre oportunitats laborals i pràctiques externes 
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 Coneixements d’idiomes estrangers

 Estar vinculats/matriculats a la universitat durant els cursos 2021-2022 i si 
s’escau 2022-2023

 Aptituds per a la feina a través de les xarxes socials

 Excel·lents qualitats de comunicació

 Voluntat de compartir i aprendre

 Capacitat d’adaptació

 Bona capacitat d’organització

 Enfocament innovador i creatiu

 El càrrec d’ambaixador/ora és de caràcter voluntari

Perfil dels ambaixadors/ores UNICAT



Quèpotinteressarals
ambaixadors/ores 

UNICAT
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 Seminari a Brussel·les:

 Presentació del Projecte a la Delegació del Govern davant la

UE

 Visita a institucions europees

 Exercir un càrrec de responsabilitat

 Adquirir noves capacitats

 Experiència laboral en Màrqueting, Publicitat, RRHH i

Comunicació

 Establir connexions amb estudiants de tot Europa

 Reconeixement institucional



1 Universitat d’acollida de l’EU

Career Student Ambassador

• Donar suport a l’ambaixador/ora en les activitats
que es duguin a terme, així com en les
comunicacions amb les entitats promotores, CIC
i Delegació del Govern davant la UE

• Donar suport en l’organització d’una o dues
trobades de la xarxa d’ambaixadors/ores UNICAT
a una de les seves seus

2
Universitats d’acollida dels

Ambaixador/ores UNICAT
• Fer difusió del programa per tal de donar a

conèixer el Projecte d’ambaixadors/ores
UNICAT i organitzar un acte de presentació de
l’ambaixador/ora UNICAT a la seva universitat

• Donar suport a l’ambaixador/ora en les
activitats que es duguin a terme

• Fer-se càrrec de les despeses de desplaçament
a les reunions i esdeveniments que s’organitzin.

3 Consell Interuniversitari de

Catalunya

• Organitzar la primera reunió de treball per tal
d’establir les vies de comunicació i definir el pla de
treball en xarxa

• Donar suport a les reunions definides al Pla de
Treball

• Fer difusió del Projecte
• Organitzar el seminari d’un o dos dies a Brussel·les

amb visites a institucions europees (presencial o
virtual)
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4
Delegació del Govern davant

la UE

• Organitzar i donar suport a una trobada
d’ambaixadors/ores a Brussel·les, on es
presentarà el Projecte i es farà una visita a les
institucions europees amb seu a aquesta
ciutat.

Paper de les 

entitats 

participants 

en el Projecte
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1. El procés de selecció dels ambaixadors/ores el durà a terme la universitat participant 

2. El termini per a la presentació de candidatures de les universitats participants i els amb els/les 
ambaixadors/ores UNICAT finalitzarà el 15 d’octubre del curs acadèmic a iniciar

3. La durada del mandat serà d’un màxim de dos cursos acadèmics

4. La primera reunió de treball dels ambaixadors/ores es farà amb un representant dels EU Career
Student  Ambassador

5. La visita a Brussel·les s’organitzarà durant el curs acadèmic 2021/2022

Pla de treball
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Publicacions al web 
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici

 Informació del projecte a l’apartat ‘Novetats’ del 
web amb foto de la trobada virtual

 Identificació de tots els ambaixadors/ores “Qui 
és Qui”

Publicacions a xarxes socials
Instagram i twitter: @universitatscat

Etiqueta: #AmbaixadorsUNICAT

Pla de comunicació del projecte
Vídeo Sara Pérez Miguel

Vídeo Eduard Xancó

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_ACTUALITAT/noticies_actualitat/documents/Sara_Perez.mp4
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_ACTUALITAT/noticies_actualitat/documents/Sara_Perez.mp4
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_ACTUALITAT/noticies_actualitat/documents/Eduard_Xanco.mp4


Gràcies
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universitatsirecerca.gencat.cat

ocupaciouniversitaria.gencat.cat

exteriors.gencat.cat


