Bolsas de mobilidade do Programa
Argo 2014-2017
Descrición
ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, Cultura
e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos titulados de
todas as universidades españolas a través da realización de prácticas en empresas no
estranxeiro.
Bolsas
Ao longo da convocatoria vanse conceder un total de 630 axudas para realizar 330
prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas españolas
ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía.
Requisitos para participar no programa:






Ser titulado universitario, menor de 35 anos, con residencia legal en España e obter
nos 3 últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Estar en disposición no momento da presentación da solicitude, dunha das
seguintes titulaciones oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro
técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e
demostrar coñecementos do idioma de traballo solicitado pola empresa.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino
previamente ao seu incorporación.
Ter coñecemento demostrable nunha lingua estranxeira.
Incompatibilidades:
Non poderán participar nesta convocatoria:






Quen sexan beneficiarios con anterioridad dunha axuda de Mobilidade (Argo,
Faro, Integrants, Leonardo da Vinci), ou calquera outra axuda financiada por
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.
Os titulados de Máster ou outro tipo de estudos de posgrao que non obteñan o
título previo a estes estudos nunha universidade española.
Os titulados doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos
Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados
títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións de títulos obtidos
noutros países.
Duración e lugares de estadía:
O programa ARGO ten unha duración de tres anos e vaise a desenvolver entre 2014 e
2017.
A concesión de axudas realizarase de forma continua ata o 31 de decembro de 2016.
O prazo final para solicitar axudas (titulados) como para realizar ofertas de prácticas
(empresas) é o 1 de setembro de 2016.

A data límite para a finalización das estancias é o 31 de agosto de 2017.
A duración estándar de todas as axudas é de 6 meses iniciándose o día 1 ou 15 de cada
mes.
As estancias de formación realízanse en empresas pertencentes aos seguintes países:
Europa: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, BosníacaHerzegovina, Bulgaria, Chipre, Cidade do Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estoniana, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Maldivas, Malta,
Mónaco, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumania, San Mariño, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía,
Ucrania.
EE.UU.
Canadá
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia: Afganistán, Arabia Saudita,
Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, Chinesa, Corea,
Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Xapón, Jordania,
Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán,
Pakistán, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor
Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Oceanía
Prazo de solicitude
O prazo para acceder a unha axuda ARGO está aberto ata o 1 de setembro de 2016.
Máis información:
www.becasargo.es/inicio

