
WAT IS VULCANUS IN JAPAN?
Het programma voorziet industriële R&D stages voor studenten uit de Europese Unie* / Cosme*. 
Vulcanus vangt steeds aan in september en eindigt het volgende jaar in augustus; in lijn met het 
academisch jaar in Europa / Cosme *.  De studenten nemen deel aan:

DOELSTELLINGEN
Opbouwen van kennis over de geavanceerde technologieën die gebruikt 
worden door Japanse topbedrijven; aanleren van de Japanse taal en het doorgronden van de Japanse 
cultuur; de kans voor Europese / Cosme* studenten om met Japanse (zaken)mensen om te gaan.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Kandidaten dienen te 
beantwoorden aan volgende 
voorwaarden: 

SELECTIECRITERIA

   

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun academische verdiensten en het oordeel van hun 
leerkracht(en), hun kennis van geschreven en gesproken Engels, hun motivatie, hun houding tegenover 
EU-Japan relaties en hun vermogen om zich aan andere culturen aan te passen.

WIE BETAALD WAT?
Dit programma is gefinancieerd door het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation en het Japanse 
gastbedrijf. De Europese studenten genieten een beurs van maximaal 1.900.000 yen waarmee ze de 
reiskosten naar en van Japan en hun basis levensonderhoud in Japan kunnen bekostigen. Het seminarie en 
de taalcursus worden integraal bekostigd door het EU-Japan Centre; evenals de accommodatie, die 
tijdens, gratis ter beschikking wordt gesteld.

KALENDER  -> Deadline kandidaturen: 20 januari 
(kandidaten moeten aan de universiteit ingeschreven zijn tenminste tot de volgende Juni na de kandidatuur)

-> Vulcanus in Japan begint op 1 september en duurt 1 jaar

(*) Niet EU ? Kijk na of je land lid is van COSME en of het lidmaastschap actief is (“in force”). Dan kunt u uw aanvraag indienen. 

Zie: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34263            
(**) informatica, werktuigbouwkunde, chemie, elektronica, biotechnologie, elektrotechniek, natuurkunde, elecommunicatie, 
NSS, nucleaire engineering, materialen, productiesystemen, etc.
Speciale voorwaarden voor 2022/23: zie https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan               

 inwoner van de EU* / Cosme*;
 student ingenieur of een andere wetenschappelijke richting **;
  tijdens de kandidatuurstelling geregistreerd zijn aan een EU / Cosme*

universiteit tot tenminste de volgend maand Juni; zich bevinden tussen het
vierde officiële jaar van de studies en het voorlaatste jaar van het doctoraat”

 de mogelijkheid hebben een jaar in Japan te verblijven.

 een seminarie over Japan (september);
een intensieve taalcursus Japans gedurende 4 maanden 
(september - december);
een stage binnen een Japans bedrijf gedurende 8 maanden
(januari- augustus).

Vulcanus in Japan

OFFICE IN THE EU
Rue Marie de Bourgogne 52 
B-1000 Brussels, Belgium 
vulcanus@eu-japan.eu

EU-Japan Centre
for Industrial Cooperation

HEAD OFFICE IN JAPAN
Shirokane-Takanawa Station bldg 4F 
1-27-6 Shirokane, Minato-ku 
Tokyo 108-0072, Japan 

Stages in Japan 
voor studenten uit de EU / COSME

Gefinancieerd door de Europese Commissie

www.eu-japan.eu
The EU-Japan Centre alone is responsible for the information 
contained in its communications or publications. Neither the                       
European Commission nor the Government of Japan is responsible 
for any use that may be made of the information contained therein.
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