
Universitat
Totes les universitats tenen programes d'intercanvi, no només els Erasmus, sinó
també intercanvis amb Estats Units, Amèrica del Sud o Àsia. Cal dirigirse a l'àrea 
de Relacions Internacionals de la universitat on ens poden informar de totes les 
possibilitats.

Algunes universitats també ofereixen la possibilitat de dobles titulacions en conjunt
 amb una universitat estrangera. Això comporta completar la segona titulació en 
una universitat estrangera, normalment un parell de cursos.

Per altra banda, hi ha fundacions i empreses privades que també ofereixen beques
per anar a l'estranger. Solen anar dirigides a estudiants d'últims cursos o de postgrau, 
alguns exemples serien:

Argo Global, Faro Global, La Caixa, Fundación Ramón Areces , 
Vulcanus (Japó), Beques del govern Xinès, Santander, 
MAECAECID (govern espanyol)

 Finalment, recordar que com a ciutadans europeus, podeu                 demanar
 accés en qualsevol universitat Europea i estudiar el grau complet       allà. Cal tenir
en compte el procés de selecció de cada país i els terminis.

Cicles
En els cicles formatius no hi ha tanta mobilitat. Tot i així, molts centres també participen
en el programa Erasmus+, permetent als seus alumnes realitzar, normalment, 
pràctiques a l'estranger. Si ens interessa la mobilitat, és important buscar centres 
que ofereixin aquesta possibilitat, ja que no tots ho fan. 

La Fundación Montemadrid solia convocar beques per cicles, però a la web
 la informació no està actualitzada. 

Altres
A banda de beques per estudis, hi ha altres possibilitats 
d'anar a l'estranger com ara treballant o de voluntari. 

La plataforma EURES és una web de la Unió Europea on
 podem trobar ofertes de treball dins la Unió Europea. 
Hi ha feines per tot tipus de perfils i en països molt diversos. 

Servei de Voluntariat Europeu. Dins els programes Erasmus+, 
n'hi ha un per fer de voluntari en una associació Europea. 
Els programes poden ser curts (mesos) o llargs (cursos sencers). 
La beca cobreix manutenció, allotjament, assegurança mèdica, 
entre d'altres. A partir dels 17 anys.
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