Staże w instytucjach unijnych
informator
Charakterystyki, wymagania, warunki, procedury aplikacyjne

STAŻ W BIURZE FRAKCJI EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ
Informacje
ogólne

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oferuje absolwentom uczelni wyższych
możliwość odbycia stażu w swoim biurze w Brukseli. Staż trwa maksymalnie 3
miesiące (w uzasadnionych przypadkach staż może zostać przedłużony do
maksymalnie 6 miesięcy) i jest płatny. W trakcie stażu stażysta zaangażowany
jest merytorycznie w działania wydziału, w którym pracuje.
W celu aplikowania o staż należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie
grupy i wysłać go na adres biura wraz z następującymi dokumentami: dyplom
ukończenia uczelni wyższej, potwierdzenie znajomości języka obcego, list
polecający od członka EPL, list polecający z uniwersytetu. Aplikacje należy
wysyłać na adres:

Jak aplikować na
staż?

EPP-ED Group - TRAINEESHIPS
ASP 1H241
European Parliament
rue Wiertz
B- 1047 Bruxelles
Belgium
lub mailowo na adres:
EPP-ED-Stages@europarl.europa.eu

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej zapewnia stażyście wynagrodzenie w
Co zapewnia
biuro EPL podczas wysokości około 1000 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie. Znalezienie
zakwaterowania należy do stażysty. Pokrywane są koszty ewentualnych
stażu?
wyjazdów na sesje w Strasburgu.

STAŻ W BIURZE EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
Informacje
ogólne

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oferuje możliwość odbycia
płatnego stażu w jednym ze swoich biur dwa razy w roku . Staże przeznaczone
są głównie dla absolwentów studiów prawniczych. Odbywają się w Strasburgu
lub w Brukseli, w zależności od potrzeb biura. Staże rozpoczynają się 1
września i 1 stycznia każdego roku. Trwają od 4 do 12 miesięcy. Konieczna jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Jak aplikować na
staż?

Aby ubiegać się o staż w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,
należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie, a następnie wysłać
go na adres Biura, wraz z następującymi dokumentami: listem motywacyjnym
w języku angielskim wyjaśniającym powody ubiegania się o staż, kopię
dyplomu ukończenia uczelni wyższej, kopię dowodu osobistego lub paszportu,
deklarację finansową.
Formularz na pierwszy cykl stażu ( od września) musi zostać dostarczony przed
30 kwietnia, natomiast na drugi ( od stycznia), przed 31 sierpnia.
O decyzji kandydat zostanie poinformowany przed końcem lipca (pierwszy
cykl) lub listopada (drugi cykl).

Co zapewnia biuro
Europejskiego
Rzecznika Praw
Obywatelskich
podczas stażu?

Biuro Rzecznika zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości ponad 1200
euro miesięcznie w Brukseli i około 1400 euro miesięcznie w Strasburgu oraz
ubezpieczenie. Znalezienie zakwaterowania należy do stażysty.
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STAŻ W KOMITECIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM
Informacje
ogólne

Komitet Społeczno-Ekonomiczny oferuje możliwość odbycia płatnego, 5miesięcznego stażu w biurze Komitetu w Brukseli dla absolwentów uczelni
wyższych. Staże w Komitecie odbywają się w dwóch turach: od lutego do
czerwca, oraz od września do stycznia.
W celu aplikowania na staż w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym należy
wypełnić formularz aplikacyjny on-line, który znajduje się na stronie.

Jak aplikować na
staż?

Jeśli wstępna aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, kandydat będzie
poproszony o przesłanie szeregu dokumentów (dyplom uniwersytetu, dowód
osobisty lub paszport, umowa z poprzednim pracodawcą, etc). Kandydaci,
którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu, mogą przedłożyć zaświadczenie o
ukończeniu studiów. Wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności
oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności podjęcia stażu.

Co zapewnia
Komitet SpołecznoEkonomiczny

Komitet Społeczno-Ekonomiczny zapewnia stażyście wynagrodzenie w
wysokości ponad 1000 euro miesięcznie (w październiku 2012 wynagrodzenie
za staż wynosiło 1071,19 euro) oraz ubezpieczenie. Znalezienie
zakwaterowania leży w gestii stażysty.
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STAŻ W RADZIE EUROPY
Informacje
ogólne

Jak aplikować na
staż?

Rada Europy oferuje staże bezpłatne, trwające od dwóch do pięciu miesięcy.
Staże odbywają się w dwóch cyklach w roku: od marca do lipca, oraz od
września do stycznia. W trakcie stażu stażysta zajmuje się bieżącymi pracami
biura.
Składanie wniosków odbywa się on-line. Formularz należy wypełnić w języku
francuskim lub angielskim. Możliwość wypełniania wniosków na najbliższy
staż (od września 2015) zostanie otwarta 16 lutego 2015 i będzie trwała do 30
kwietnia.

Kto może
aplikować na staż

Absolwenci uczelni wyższych (wymagane jest ukończenie co najmniej studiów
licencjackich). Do odbycia stażu niezbędna jest znajomość języka angielskiego
lub francuskiego.

Jakie są zadania
stażysty w Radzie
Europy?

Przygotowanie projektów raportów na spotkania ekspertów, przygotowanie
sprawozdań ze spotkań, organizacja komisji, aktualizowanie strony
internetowej oraz bieżące prace biura
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STAŻ W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Informacje
ogólne

Jak aplikować na
staż?

Jak wygląda
procedura
aplikacyjna?

Co zapewnia Rada
Unii Europejskiej?

Staże w Radzie Unii Europejskiej są płatne i odbywają się dwa razy w roku.
Pierwszy etap od września do stycznia, a drugi od lutego do czerwca

W celu aplikowania na staż w Radzie Unii Europejskiej należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie.
Formularz musi zostać wypełniony między 1 czerwca a 31 sierpnia roku
poprzedzającego staż.
UWAGA! Skrupulatne wypełnienie formularza jest czasochłonne, dlatego nie
należy czekać z jego uzupełnieniem do ostatniej chwili
Sekretariat otrzymuje około 2500 zgłoszeń rocznie. Niestety, liczba miejsc dla
stażystów ograniczona jest do 80. Formularze są rozpatrywane od września do
stycznia.
Kandydat, który przejdzie do drugiego etapu selekcji, będzie proszony o
przygotowanie następujących kopii dokumentów: paszport lub dowód
osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie znajomości
języka obcego.
O decyzji w sprawie stażu kandydat poinformowany zostanie drogą mailową.

Rada Unii Europejskiej zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości ponad
1000 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie. Znalezienie zakwaterowania leży w
gestii stażysty.
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STAŻ W KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Informacje
ogólne

Komisja Europejska oferuje możliwość odbycia płatnego, 5-miesięcznego
stażu w jednej ze swoich Dyrekcji Generalnych. Staże w Komisji są płatne i
odbywają się w 2 cyklach: od października do lutego oraz od marca do lipca.
W trakcie stażu stażysta zaangażowany jest merytorycznie w działania
wydziału w którym pracuje.

Jak aplikować na
staż?

W celu aplikowania na staż w Komisji Europejskiej należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie.
Około 2 miesiące po upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń, Komisja
informuje kandydatów czy przeszli do drugiego etapu selekcji, który polega na
umieszczeniu nazwiska oraz CV kandydata w tzw. Blue Book. Blue Book to baza
kandydatów na staż, z której poszczególne wydziały i dyrekcje wybierają
najciekawsze aplikacje. Nie wszystkie osoby znajdujące się w Blue Book
otrzymują propozycję odbycia stażu.

Co zapewnia
Komisja Europejska
podczas stażu?

Komisja Europejska zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości ponad
1000 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie. Stażysta otrzymuje również
specjalne zniżki na posiłki w stołówkach Komisji (koszt obiadu ok. 3-4 euro).
Znalezienie i opłacenie zakwaterowania leży w gestii stażysty.
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PŁATNY STAŻ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Informacje
ogólne

Jak aplikować na
staż?

Co zapewnia
Parlament
Europejski podczas
stażu?

Staże płatne trwają 5 miesięcy i dedykowane są wyłącznie absolwentom
uniwersytetów lub szkól wyższych.
Wyróżnia się następujące rodzaje staży płatnych:
• stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna
• stypendium im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska
Na staże rozpoczynające się 1 marca aplikować można w okresie od 15
sierpnia do 15 października, a na te rozpoczynające się 1 października
aplikować można w okresie od 15 marca do 15 maja. Formularz rejestracyjny
znajduje się na stronie internetowej Parlamentu.
W ciągu ok. 4 miesięcy od upłynięcia terminu nadsyłania zgłoszeń Parlament
Europejski dokonuje procedury selekcji kandydatów, wyniki procedury nie są
jawne. Każdy z kandydatów, który przeszedł pozytywnie procedurę selekcyjną
otrzymuje propozycję odbycia stażu. W przypadku wybrania kandydatury
danej osoby wymagany będzie od niej będzie szereg dokumentów.
Parlament Europejski zapewnia stażyście wynagrodzenie w wysokości ponad
1000 euro miesięcznie (w październiku 2012 wynagrodzenie za staż wynosiło
1071,19 euro) oraz ubezpieczenie. Stażysta otrzymuje również specjalne zniżki
na posiłki w stołówkach Parlamencie Europejskim (koszt obiadu ok. 5- 6 euro).

PARLAMENT EUROPEJSKI OFERUJE TAKŻE STAŻE BEZPŁATNE, POKRYWAJĄC
KOSZTY PODRÓŻY I OFERUJĄC ZNIŻKI NA POSIŁKI. PROCES APLIKACYJNY JEST
PODOBNY JAK W PRZYPADKU STAŻU PŁATNEGO.
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