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NOTA INFORMATIVA 
 
Assumpte: Estades de pràctiques no remunerades a la Delegació del Govern a Suïssa 

a Ginebra. Curs 2021/2022 

 
Data: 29/09/2021 

La Delegació del Govern a Suïssa (DGCH) ofereix una plaça de pràctiques curriculars i/o 
extracurriculars no remunerades a la seva oficina de Ginebra per a estudiants d’universitats 
catalanes amb les que el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert té signat un Conveni 
marc de cooperació educativa.  
 

 PERÍODE I DURADA 
 
Les pràctiques es podran realitzar durant el 2n semestre del curs acadèmic 2021-2022: de 
gener a juny de 2022 (durada màxima de 3 mesos).  
 
Hi ha també la possibilitat de fer estades durant els mesos d’estiu (juliol – setembre 2022). 
 
El nombre d’hores s’ajustarà als requeriments de la universitat.  

 
 PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
 
El procediment per a la presentació de les candidatures comença a les pròpies universitats, 
amb qui l’alumne/a interessat/da s’haurà de posar en contacte per saber quin tipus de 
pràctiques pot realitzar en el marc dels seus estudis (curriculars o extracurriculars), i els tràmits 
necessaris a seguir en el cas de ser acceptat/da per fer una estada a la Delegació del Govern 
a Suïssa. Els estudiants s’han de posar en contacte amb la gestió de pràctiques del seu centre.  
 
Posteriorment, el candidat o candidata haurà d’enviar una carta de motivació i CV a l’adreça: 
info.ch@gencat.cat. La data límit per enviar les sol·licituds és el 17 d’octubre de 2021. Es 
recomana, a més, especificar en el cos del missatge o a la mateixa carta de motivació: 

- període de pràctiques desitjat (que no superi els 3 mesos) 
- nivell de francès i d’anglès   

 

 REQUISITS I PERFIL DEL / DE LA SOL·LICITANT 
 

- Estudis: Ciències Polítiques i de l’Administració, Comunicació, Relacions 
Internacionals o similars.  
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- Idioma: nivell B1- B2 de francès (es valora la comprensió oral i escrita). Es valorarà el 
domini de l’anglès (escrit i oral) o d’altres llengües com l’alemany i l’italià.  

 
- Estada: màxima de 3 mesos (establerta segons la legislació suïssa). Sempre i quan 

no es superin els 3 mesos, es pot combinar l’estada curricular i extracurricular.  
 

- Horari: mínim 20 hores setmanals, de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h 
(possibilitat de modificar la franja horària per adaptar les pràctiques a l’horari lectiu).  
 

- Ubicació: les pràctiques son presencials a l’oficina de la Delegació a Ginebra1.  
 

- Tasques principals: El candidat o candidata participarà en l’activitat habitual de la 
Delegació i se li assignarà una sèrie de tasques -adaptades al seu perfil i a les 
necessitats del moment-. D’aquesta manera, col·laborarà en les tasques de l’equip 
tècnic tant en l’àmbit de les relacions bilaterals com de les relacions multilaterals a 
través del seguiment de l’actualitat, la recerca d’informació i l’elaboració de notes i 
informes. L’objectiu és que l’estudiant en pràctiques pugui tenir una visió transversal 
de la tasca de la Delegació.   

 

 BEQUES I AJUTS 
 
Actualment Suïssa no forma part del programa europeu Erasmus+. No obstant, la 
Confederació ha creat el programa Swiss-European Mobility Programme (SEMP). En el marc 
d’aquest programa, Suïssa pot subvencionar estades de pràctiques per a estudiants 
europeus. Aquest tipus d’ajuts son d’un import aproximat de fins a 440 CHF/mes.  

A les persones finalment seleccionades se’ls facilitarà el contacte amb les universitats suïsses 
per tal de poder sol·licitar els ajuts mencionats, si hi estan interessades.  

 

 PERSONA DE CONTACTE  
 
Laura Zapater 
info.ch@gencat.cat / +41(0) 225 52 63 00 

 
1 Degut al context actual de crisis sanitària marcat per la COVID-19, s’acabarà de valorar el format de les pràctiques 

(presencial o telemàtic) poc abans de l’inici de les mateixes.  
 


