
Як взяти участь? 

Перюд подання заявок з 01.05 до 15.06.2019. 
Перел1к документе, ям необхщно над1слати: 

1) резюме (формуляр для заповнення необхщно 
завантажити на стор1нц| программ); 

2) скан копи зал1ковоТ книжки та власний переклад 
(зав1ряти не обов'язково); 

3) виписка 13 зал1ково'|' книжки, зав1рена у деканат! 
(оуете\л/ дгаЬез, 1гапзсг1р1: о!1 гесогйз), у раз! 
якщо тебе запросили на ствбесщу; 

4) для випускнишв - коп1я диплому з оц1нками (на 
англ1йськ1й мов1, зав1ряти не обов'язково) 

5) 1ним документи подаються за наявносгп 
(рекомендац1ЙН1 листи, сертиф|кати, професшы 
дипломи, довщки про участь у м1жнародних 
проектах тощо). 

Бтьш детальна 1нформац1я на стор1нц| програми: 
Н11р://5йрепсйепргодгатт-икга1пе.с1е 

Ва документи подаються англмською або 
жмецькою мовою виключно в електронному вигляд| 
I надсилаються одним РйР-файлом на адресу: 
Ье\л/егЬипдеп-д12-51:1репс11епргодгатт-икга1пе@д12.с1е 

Участь у програм! коштуе пару годин твого часу, 
як1 кардинально можуть змшити хщ твого життя. 

Коли ти будеш готова/готовий 
зрадити свою мр1ю, застав себ 
попрацювати ще один день, 
тиждень, М1сяць I ще один р к 
Ти будеш здивована/здивований, 
що тралиться, якщо ти не здашся. 

Нш Вуйчич 

ТИ ПРОГРАВ ЛИШЕ ТОД1, НОЛИ ПЕРЕСТАВ ПРОБУВАТИ! 

Якщо у мене виникнуть запитання, 
до кого звертатися? 

Якщо тоб| буде щось незрозумто I ти 
потребуватимеш консультаци з того чи шшого 
питания, можеш у будь-який час звернутися до 

координатора проекту I в1н охоче тоб| допоможе. 

Також ти можеш приеднатися 
до нашоУ групи у РасеЬоок: 

ИПр5://\л/\л/\л/.1:асеЬоок.сот/дгоир5/11А|п1егп5|11р/ 
або у 1п51:адгат: 

И1:1;р5://\л/\л/«.1П51:адгат.сот/дегтап_1п1:ет5Ыр_1;ог_икга1пе/ 
та слщкувати за нашими новинами I зв'язуватися з 

колишн1ми стипенд1атами. 
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КОНТАКТИ: 

Андр|й ГОНЧАРУН (координатор проекту) 
Торгово-промислова палата УкраТни 

Тел.: +38 ОДД 58Д-28-29 
Ел. пошта: адчег@иса.огд.иа; допсНагик@Иуе.с!е 

Вег1Мо1с1 \/01_ВЕР6 (зепюг рго]ес1: тападег) 
612 бтЬН 

Те!.: + 49 211 8689-18Д 
Е-таИ: Ьег1:Ио1с1.уо1Ьегд@д12.с]е 
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Хто може подати заявку' 

Цтьова аудитор1Я: 
• студенти 3-5 курав (вищ| семестри - щонайменше 
2 повних роки навчання або Т1, яш закЫчують другий 
курс у цьому роцО; 
• випускники та асжранти (до 30 рошв). 

Напрями навчання: 
Управлшня вщходами та утил1зац1я, зелена еко-

номша та навколишне середовище, енергетика та 
ВДЕ, цивтьне та промислове 6уд1вництво, прничо-
добувна промисловкть, гео- та електротехжка, ме-
хатрожка, машинобудування, економ1ка, комерцмна 
Д1яльн1сть, баншвська справа, фшанси та страхуван-
ня, Х1М1Я та фармаколопя, комп'ютерж науки, дизайн 
та арх1тектура, право, комужкафя та ЗМ1, географ1я, 
сшьське господарство, с/г техжка та менеджмент, 
пол1толог1я, соцюлопя, транспорт та лопстика тощо. 

Заявник мае волод1ти англ1йською мовою. Знан-
ия жмецькоТ мови в|таеться. Наявжсть мовного сер-
тиф]ката не е необхщною умовою. Перший практич-
ний досв1д та активна громадянська позиц1я - як 
додаткова перевага. 

Що я матиму з цього? 

Програма мае на мет1 ознайомити тебе з 
корпоративною культурою, структурою приймаючих 
пщприемств, проектною роботою, сучасними видами 
менеджменту, европейськими умовами та стилем 
прац| тощо. У такий споаб ти здобудеш нов1 практичж 
навички та вм1ння, покращиш свою 1ноземну мову, 
пщвищиш р1вень квал|ф|каци I вщповщно шанси на 
пдне працевлаштування у майбутньому. Деяж ф|рми 
вже мають представництва в УкраТж, деяш планують 
ВВ1ЙТИ на М1сцевий ринок I тому зафкавлеж у св1жих 
кадрах з першим практичним досвщом. 

Як стипенд1ат/ка ти будеш отримувати щом1сячну 
фшансову допомогу розм1ром ~ 500 евро/м1сяць або 
зароб1тну плату, залежно вщ компанм I твого статусу. 
Кр1м цього, програма покривае витрати на перел1т, 
житло, медичну страховку та трансфер до М1сця 
стажування. Осктьки програма с урядовою, В1зу ти 
отримаеш безкоштовно. ГИсля повернення в Укра'Гну 
ти зможеш приеднатися до клубу випускнишв, 
отримувати ексклюзивну шформацш, пщтримувати 
зв'язки з 1ншими учасниками та безкоштовно приймати 
участь у внутршжх заходах тощо. 

Нав|ть якщо тебе не оберуть стипенд1атом, 
ти здобудеш корисний досвщ з розвитку 
самодисципл1ни, написания мотивац1йного листа та 
пщготовки документов, як1 ти зможеш використати 
для 1нших програм. 3 Ышого боку, чим бшьше 
ствбесщ ти пройдеш, тим упевнежше почуватимешся 
у майбутньому I тим вищою буде твоя самооц!нка. 

П'яте поползня стипендиатов, 18-12-2018, Ниш 

НАЙИРАЩЕ У ШТТ1 ОТРИМУЮТЬ НЕ НАЙИРАЩ1, 
А НАЙАИТИВН1Ш1. 

Стипенд1альна програма 1снуе з 2015 року I пропонуе 
активним I мотивованим студентам ужкальну 
можлив1сть стажування на провщних пщприемствах 
Шмеччини, як1 представляють ключов! галуз! 
економ1ки. Серед них е як вщом! свпт>в| компанм -
лщери у сво'Гй галуз! (ВозсИ, ВотЬагсПег, Уо1кз\л/адеп, 
5АР, Р\л/С, СоттегсЬапк, Ме1го, КаиЯапс!, Оеи^зсНе 
ВаИп, ~1оНп йеег, АШапг, Наппоуег Нйск, Ро1апс1 Вегдег), 
так I маловщом! широкому загалу представники 
малого та середнього б1знесу. До учаснишв проекту 
також належать деяж дослщницьшЫститути та ЫСО'з 
(1АМО, 1АК Адгаг СопзиШпд, РгаиепНо^ег 1п5йШ1: Шг 
Епегд1е\л/1г15сЬа11:, Веиег Р1асе), що надають м1сця 
асжрантам I студентам, яш пов'язують свое майбутне з 
науковою Д1яльжстю. За цей час бтьше 150 юнашв та 
д|вчат стали учасниками цього проекту та пщвищили 
свою квал|ф|кац1ю. Стажування розпочинаеться щороку 
1 лютого I тривае вщ трьох до п'яти М1сяц1в. 

Програма ф1нансуеться Федеральним мастерством 
економ1чного ствробтицтва I розвитку (ВМ2) та 
приймаючими компажями. Бона впроваджуеться 
сшльними зусиллями Торгово-промисловоУ палати 
УкраТни (КиТв) та Шмецького товариства економ1чного 
сп!вр0б|тництва (612 ОтЬН). 


