Želite otići na stručnu praksu u Njemačku?
Ovakvo iskustvo neće samo unaprijediti Vašu karijeru. Raditi i živjeti u inozemstvu je vrijedno osobno iskustvo koje će
razviti Vašu osobnost te Vaše profesionalne i socijalne vještine.
Tijekom prethodnih 15 godina podržali smo preko 700 studenata i mladih profesionalaca na ovom putu. Svi su oni
proveli tri do šest mjeseci u nekoj od najboljih njemačkih kompanija, gdje su dobili priliku da prošire znanje stečeno
tijekom studija i zaista ga primjene u praksi.
Unatoč njihovim različitim akademskim usmjerenjima, sve naše stipendiste povezuje jedna stvar – jedinstvena i iskrena
priča o praksi koja je postavila jake temelje za njihove buduće karijere i napravila mrežu prijateljstava koja će trajati
cijeli život.
Ako mislite da ste spremni za takvu avanturu, prijavite se na Program stipendija njemačkog gospodarstva za zemlje
Zapadnog Balkana.
Tko se može prijaviti?
➢
➢
➢
➢

Studenti preddiplomskih studija upisani u najmanje peti semestar u trenutku prijave
Studenti diplomskih studija
Studenti poslijediplomskih studija
Osobe koje su završile neku od razina studija (preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski) nakon 1. siječnja
2018. godine
➢ Kandidati ne smiju biti stariji od 29 godina
➢ Prakse se nude studentima ekonomije, menadžmenta, prava, novinarstva, poljoprivrede, arhitekture te
tehničkih i tehnoloških akademskih usmjerenja
➢ Kandidati moraju posjedovati jako dobro poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika*
*Znanje engleskog/njemačkog jezika projerava se na intervjuima i nije potrebno dostaviti certifikat kao dokaz. Ukoliko
želiš praksu iz područja prava ili arhitekture, preduvjet je barem B2 razina poznavanja njemačkog jezika.

Što Program osigurava?
Uz financijsku podršku, naš Program stipendija pomaže riješiti sve administrativne i organizacijske korake, prije i
tijekom boravka u Njemačkoj.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pripremni sastanci u Vašoj zemlji
Pomoć pri traženju smještaja u Njemačkoj
Povratne zrakoplovne karte do Njemačke
Uvodni tjedan u Berlinu (pokriveni troškovi puta, smještaja i boravka)
Povratne karte od Berlina do mjesta prakse
Mjesečnu stipendiju u iznosu od 550 eura
Pokrivene troškove smještaja i zdravstvenog osiguranja
Tečaj njemačkog jezika tijekom boravka u Njemačkoj (do 200 eura)
Sastanak cijele generacije stipendista u nekom njemačkom gradu (pokriveni troškovi puta, smještaja i boravka)

Ako ste zainteresirani za putovanje koje ne završava s posljednjim radnim danom Vaše prakse, prijavite se za Program
stipendija njemačkog gospodarstva za zemlje Zapadnog Balkana. Po Vašem povratku iz Njemačke, postati ćete dio
aktivnog Alumni kluba Programa.
Kao alumnisti, imat ćete priliku prisustvovati brojnim konferencijama, radionicama i seminarima na cijelom području
Zapadnog Balkana. Također, možete sudjelovati u velikom broju teambuilding aktivnosti. Članovi kluba imaju i
mogućnost objavljivanja profila u ekskluzivnoj CV bazi podataka, koja je na raspolaganju njemačkim i lokalnim tvrtkama
u Vašoj zemlji.
Kako se prijaviti?
Možete se prijaviti online putem naše web stranice:
www.stipendienprogramm.org
od 1. listopada do 13. studenog 2018. godine.
Na ovom linku možeš pronaći više informacija o Programu i samoj proceduri prijavljivanja. Stranica također ima i blog,
gdje možeš pročitati priče naših stipendista i vidjeti kako praksa izgleda iz njihove perspektive.
Stipendisti šesnaeste generacije Programa počet će svoje prakse diljem Njemačke 1. srpnja 2019. godine.
Hoćete li i Vi biti među njima?

