Chceš zlepšit své uplatnění na trhu práce, poznat
nové lidi a získat nové zkušenosti?
Pojeď na praxi do zahraničí zprostředkovanou organizací
AIESEC s možností získání finanční podpory Erasmu
Co je AIESEC?
AIESEC je největší mezinárodní nezisková plně studenty řízená organizace, která se snaží
rozvíjet potenciál mladých lidí. Dosahuje toho mnoha způsoby. Pořádá různé vzdělávací akce a
semináře pro studenty. Pro své členy navíc organizuje vzdělávací konference a dává jim možnost
vyzkoušet si znalosti a dovednosti získané ve škole v praxi v rámci organizace. Především se ale
zabývá zprostředkováváním mezinárodních praxí pro studenty.
AIESEC působí ve více než sto zemích světa a má šedesátiletou zkušenost s mezinárodní
výměnou studentů. Jako jedna z největších studentských organizací v České republice
spolupracuje AIESEC s mnoha významnými společnostmi na českém trhu.

Jaké nabízíme druhy praxí?
•

Rozvojová Praxe – v oblastech rozvoje společnosti a vztahu k sociálním faktorům

•

Vzdělávací Praxe – v oblastech vyučování jazyků a jazykovědy

•

Manažerská Praxe – v oblastech managementu, jako jsou mezinárodní marketingový
výzkum a finance

•

Technická Praxe – v oblastech tvorby webu, vývoje softwaru

Obecné podmínky AIESEC praxe:
•

Minimálně bakalářské vzdělání + možnost praxe až do dvou let po ukončení VŠ

•

Interview, jazykový test (alespoň jeden světový jazyk na výborné úrovni), assessment
centrum, přípravný seminář

•

Délka 2 - 18 měsíců

•

Zprostředkovatelský poplatek

•

Nábor zájemců na jaře a na podzim
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Jaké jsou podmínky pro získání podpory Erasmu?
Od školního roku 2007/2008 začal Erasmus finančně podporovat nejen studium v zahraničí,
ale také zahraniční stáže. Pokud praxe zprostředkována AIESEC splní níže uvedené podmínky,
student se může zapojit do Erasmus programu své školy a čerpat finanční podporu.
•

Praxe v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Německo,
Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko,
Slovensko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko

•

Student nepřerušuje studium (stejně jako u studia v zahraničí)

•

Praxe studentovi musí být uznána školou - schválena v rámci oboru, který studuje

•

Délka praxe od 3 do 12 měsíců

Proč jet na praxi přes AIESEC - výhody pro Tebe?
•

KVALITA PRAXE. Máš jistotu, že budeš opravdu dělat to, co je v popisu práce praxe,
kterou si vybereš a na kterou budeš přijat.

•

Po příjezdu do města, kde se bude Tvoje praxe realizovat, Ti místní pobočka AIESEC
POMŮŽE SE ZAJIŠTĚNÍM ZÁKLADNÍCH VĚCÍ, jako je ubytování, založení
bankovního účtu, zajištění průkazky na MHD, SIM karty… V rámci dané pobočky se také
můžeš účastnit různých zábavných nebo vzdělávacích akcí.

•

Při vzdělávací, managerské a technické praxi máš ZAJIŠTĚN minimální PLATi k pokrytí
základních potřeb v dané zemi (zůstává zachován i v případě získání finanční podpory
Erasmu)

•

Získáš PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, KONTAKTY A ZNALOSTI VE SVÉM OBORU,
které ti mohou pomoci v budoucím výběru povolání.

Pokud máš zájem na sobě pracovat, zažít něco nového a poznat
novou kulturu kontaktuj nás:

brno@cz.aiesec.org
774 203 702
více informací najdeš na

www.aiesec.cz/brno
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