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Стажування на фруктовій в Німеччині в 2019 році 

для хлопців та дівчат 

 

        Господарство знаходиться в містечку Косвіг, що  розташоване за  25 кілометрів від  

міста Дрезден. 

       Займається вирощуванням яблук,чорниці,малини,полуниці,ожини,смородини та 

інших фруктів на площі майже 140 гектар. Має свої теплиці,де також вирощує різні 

фрукти на площі 2.5 гектари.  

 

 

 

                                                    

mailto:finagroconsulting@i.ua


  

 

Можливі дати початку стажування 

 

01 лютого 2019 року  на 85 днів 

15 березня 2019 року на 85 днів 

1 травня 2019 року на 85 днів 

15 травня 2019 року на 85 днів 

15 серпня 2019 року  на 85 днів 

1 вересня  2019 року на 85 днів 

 

Вимоги до кандидатів 

-Вік  від 18 до 28 років  

-Бути студентом денної форми навчання аграрного навчального закладу та провчитися не 

менше 4 семестрів до початку практики 

-Мати біометричний паспорт 

 

Преорітет у розміщеннях мають студенти,що володіють німецькою або англійською 

мовами. 

Період стажування складає 85 днів.  

Стипендія практиканта складає 6 євро на годину БРУТТО. 

 

 

 

 

 



Проживання 

 

  

 

  



  

 

 

 

Вартість проживання складає 7.5 євро на добу 

 

Харчуватимуться студенти за власний кошт. Недалеко від господарства розташовані 

супермаркети Netto, Aldi та Lidl. Після успішного закінчення стажування ,студентові буде 

виданий рекомендаційний лист від господарства. 

 

Вартість програми на 85 днів  складає 500 євро 

(оплачується в національній валюті після отримання робочого дозволу) 

В дану вартість входить вартість квитків  на автобус обидві сторони, страхування на весь період 

практики, , отримання робочих дозволів від Міністерства праці Німеччини та реєстраційний збір 

програми 

 

 

 

 Обов’язкові документи для участі в програмі 
 

-анкета студента на українській мові ( видається і міжнародному відділі університету, де Ви 

навчаєтесь) 

-довідка з місця навчання для організації ZAV  

 -довідка з місця навчання на англійській або німецькій мові (Educational evidence) 

-дійсний  БІОМЕТРИЧНИЙ паспорт та копії всіх сторінок де є відмітки. Паспорт має бути 

дійсним ще як мінімум 3 місяці після повернення на Україну з Німеччини. 

 

 


