Semestar za semestrom i približio se kraj Vašeg studiranja. Kamo dalje? Imate li velike planove za početak Vaše karijere?
Ili niste još sigurni u odabiru puta? Nedostaje li posljednji korak; posljednji korak kojeg ćete poduzeti na putu od studenta
do zaposlene osobe; od posljednjih ispita do budućih projekata; od Vašeg sveučilišta do ostatka svijeta?
Želite li učiniti ovaj značajni korak na profesionalnoj praksi u Njemačkoj?
Proteklih 16 godina podržavali smo više od 800 studenata i mladih diplomanata na ovom putu. Svi su proveli tri do šest
mjeseci u nekoj od najboljih njemačkih tvrtki, gdje su dobili priliku da znanje stečeno tijekom studija prošire, primjene u
praksi i saznaju što bi doista htjeli raditi u životu.
Sljedeća generacija naših stipendista započet će s praksama 1. srpnja 2020. godine. Jeste li spremni na takav izazov?
Prijavite se na stipendiju za Program prakse njemačkog gospodarstva za zemlje Zapadnog Balkana. Vrijedi prijaviti se!
Tko se može prijaviti?
➢
➢
➢
➢

Studenti preddiplomskih studija koji su u trenutku prijave upisani u najmanje peti semestar
Studenti diplomskih studija
Studenti poslijediplomskih studija
Osobe koje su završile jednu od razina studija (preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski) nakon 1. siječnja 2019.
godine
➢ Kandidati ne smiju biti stariji od 29 godina
➢ Prakse se nude u područjima ekonomije, menadžmenta, inženjerstva, računarstva, trgovačkog prava, novinarstva,
agronomije, biologije i kemije.
➢ Kandidati moraju posjedovati jako dobro znanje engleskog i/ili njemačkog jezika*
* Nije potrebno dostaviti potvrdu kao dokaz znanja jezika. Ukoliko želite praksu iz područja arhitekture i trgovačkog prava,
preduvjet je B2 razina poznavanja njemačkog jezika.
Kako se prijaviti?
Možete se prijaviti putem naše web stranice:
www.stipendienprogramm.org
od 1. listopada do 11. studenog 2019. godine.
Ovdje možete saznati više o Programu prakse njemačkog gospodarstva za zemlje Zapadnog Balkana i postupku prijave.

Što Program osigurava?
Uz financijsku podršku, naš Program praksi vodi Vas kroz sve organizacijske i administrativne korake, prije i tijekom
Vašeg boravka u Njemačkoj.
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pripremni sastanci u Vašoj zemlji
Pomoć pri organizaciji kod dobivanja vize i dozvole za rad
Pomoć pri traženju smještaja u Njemačkoj
Povratne zrakoplovne karte
Uvodni tjedan u Berlinu (organizacija, smještaj i boravak, troškovi puta)
Karte za vlak od Berlina do grada u kojem ćete obavljati praksu
Mjesečnu stipendiju u iznosu od 550 eura
Pokrivene troškove smještaja i zdravstvenog osiguranja ili plaća od strane kompanija
Tečaj njemačkog jezika tijekom boravka u Njemačkoj (do 200 eura)
Sastanak cijele generacije stipendista u nekom od njemačkih gradova (organizacija, smještaj i boravak, troškovi
puta)

Najvrijedniji dio Programa je iskustvo koje ostaje s Vama i nakon posljednjeg radnog dana u Njemačkoj. Iskoristite priliku
te po povratku u Vašu zemlju postanite član aktivnog Alumni kluba Programa.
Naš Alumni klub nudi Vam mogućnost sudjelovanja na konferencijama, radionicama i seminarima na cijelom području
Zapadnog Balkana. Od teambuilding aktivnosti do umrežavanja s poslodavcima iz Vaših zemalja – Alumni klub je ovdje
kako bi Vam pomogao proširiti znanje i unaprijediti vještine stečene tijekom prakse, s osobama sličnih interesa u Vašim
gradovima i u svim zemljama sudionicama programa.
Kako biste dobili kratak uvid u njihove aktivnosti, posjetite blog na našoj web stranici. Ondje također možete pročitati
iskustva stipendista koji se trenutno nalaze u Njemačkoj.
Oni su se odvažili na korak naprijed kada su kliknuli „Prijavi“
Hoćete li i Vi?

