http://pup.nysa.pl/oferty_pracy/praktyki_i_staze_w_europie_2.html

Praktyki i staże w Europie
Zorganizowane programy praktyk/ staży.
EURODYSSEE
jest programem wymiany Zgromadzenia Regionów Europejskich, uruchomionym w 1985 r. Daje on osobom w wieku 18-30 lat, mieszkającym w
regionach biorących udział w programie, możliwość zdobycia doświadczenia podczas 3-6 miesięcznej praktyki w przedsiębiorstwie w innym
regionie uczestniczącym w programie. Eurodyssee adresowany jest więc do osób, przedsiębiorstw i regionów. Dodatkowe informacje znaleźć
można na stronie internetowej: http://www.eurodyssee.net [strona m.in. w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim] Kandydaci/mieszkańcy
regionu uczestniczącego w programie powinni zwrócić się do odpowiedniego lokalnego przedstawiciela. Wykaz regionów uczestniczących w
programie znaleźć można na stronie internetowej: http://www.a-e-r.org [strona w języku angielskim, niemieckim i francuskim]

SEZAME
jest to stowarzyszenie oferujące cudzoziemcom wymiany i praktyki rolnicze we Francji. Organizuje też kursy dla młodych Francuzów w innych
krajach świata. Uczestnikiem wymiany/praktyki może być osoba w wieku 18-30 lat, student lub absolwent szkoły rolniczej, który posiada
doświadczenie w rolnictwie i zna język państwa przyjmującego. Usługi związane ze znalezieniem miejsca praktyki i usługi dodatkowe są
odpłatne. Uczestnicy praktyk otrzymują wynagrodzenie.
http://www.agriplanete.com [strona w języku francuskim]

Stowarzyszenia studentów oferujące programy wymiany lub staży.
AIESEC
Interesuje cię zdobycie doświadczenia za granicą w zarządzaniu i ekonomii? Ta światowa sieć studencka oferuje ciekawe możliwości wymian i
pomaga w ubieganiu się o miejsce w wybranym kraju. Przyłącz się do nich i urozmaić swoje studia.
http://www.aiesec.org [strona w języku angielskim]

AESTE
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymiany Studentów Uczelni Technicznych. Program wymiany obejmuje dziedziny techniczno-naukowe,
architekturę oraz inżynierię. Adresowany jest do osób pragnących odbyć staż w swoim kraju lub do tych, którzy znaleźli pracodawcę gotowego
przyjąć ich na staż w innym kraju. W tym ostatnim przypadku pracodawca zobowiązany jest uiścić na konto IAESTE opłatę. Aby zarejestrować
się w stowarzyszeniu, należy skontaktować się z przedstawicielem IAESTE we własnym kraju lub z biurem IAESTE, jeśli takowe istnieje na
uczelni. Wszystkie lub prawie wszystkie kraje europejskie mają swoich przedstawicieli w programie wymiany.
http://www.iaeste.org [strona w języku angielskim]

BEST
Rada Europejskich Studentów nauk technicznych od 1989 r. promuje komunikację, współpracę oraz możliwości wymiany studentów w całej
Europie. 68 lokalnych grup BEST (LBGs), działających w ponad 20 krajach, tworzy rozrastającą się, dobrze zorganizowaną, silną i nowatorską
sieć studentów.
http://www.best.eu.org [strona w języku angielskim]

ELSA
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa zajmuje się programem staży i praktyk zawodowych dla prawników. ELSA jest stowarzyszeniem
studentów i młodych absolwentów prawa. Spośród różnorodnych inicjatyw warto wymienić program STEP. Jest to oferta dla osób, które
zainteresowane są krótkoterminową pracą za granicą, w kancelarii adwokackiej lub w biurze prawnym. W okresie od lutego do marca
członkowie stowarzyszenia otrzymują wykaz europejskich biur i firm, które poszukują stażystów. Kandydaci powinni przesłać wypełniony
formularz wraz z Cv. Selekcja stażystów przeprowadzana jest przez zainteresowane biura i firmy. Jednym z wymagań jest znajomość języka
kraju, w którym odbywać ma się staż. Zazwyczaj po zakończeniu stażu ma miejsce zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

http://www.elsa.org [strona w języku angielskim]

IFMSA
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny prowadzi działalność w branży medycznej. Stowarzyszenie organizuje staże dla
studentów szkół medycznych oraz młodych lekarzy, poniżej 28 roku życia, w okresie sześciu miesięcy od ukończenia studiów. Rekrutacja na
staż odbywa się na początku roku akademickiego. Stażystom zapewnia się bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.
http://www.ifmsa.org [strona w języku angielskim]

