Fundi i studimeve tuaja po afron, një semestër në atë kohë. Çfarë do të vijë më pas? A keni plane të mëdha për fillimin e
karrierës tuaj? Apo akoma nuk jeni të sigurt se cilën rrugë të zgjidhni? A po ju mungon hapi i fundit; hap ky i fundit që do
ta bënit midis të qenit student dhe punësimit zyrtar; midis provimeve dhe projekteve përfundimtare; universiteti juaj dhe
e gjithë bota?
A jeni gati të ndërmerrni këtë hap që do të ju ndryshojë jetën dhe të bëni një praktikë profesionale në Gjermani?
Gjatë 18 viteve të fundit, ne kemi mbështetur më shumë se 830 studentë dhe të rinj të diplomuar në këtë rrugë. Të gjithë
ata kaluan tre deri në gjashtë muaj në një nga kompanitë kryesore gjermane, ku më në fund patën mundësinë për të
zgjeruar njohuritë e tyre të marra gjatë studimeve, për t'i zbatuar ato në praktikë dhe për të gjetur se çfarë do të donin
vërtet të bënin në jetë.
Studentët e gjeneratës së ardhshme të cilët do të jenë përfitues të bursave tona do të fillojnë praktikat e tyre më 1
korrik 2022.
Aplikoni për një bursë të Programit të Praktikës së Biznesit Gjerman pēr Vendet e Ballkanit Perëndimor. Merrni bazën më
të mirë për karrierën tuaj të ardhshme.
Kush mund të aplikojë?
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Studentët e Bachelor duhet të jenë të paktën në semestrin e 5 -të kur aplikojnë
Studentët e master
Studentët e PhD
Të sapo diplomuar (pas 1 janarit 2021)
Jo më të vjetër se 29 vjet
Praktikat ofrohen në fushën e ekonomisë, administrimit të biznesit, inxhinierisë, shkencave kompjuterike, ligjit
tregtar, gazetarisë, bujqësisë, biologjisë dhe kimisë
Kandidat me një zotërim shumë të mirë të gjuhës angleze dhe/ose gjermane1

Nuk nevojiten certifikata të veçanta të gjuhës. Nëse doni të bëni një praktikë në fushën e arkitekturës ose të drejtës tregtare, niveli B2 i gjuhës
gjermane është një parakusht.

Si të aplikoni?
Ju mund të aplikoni online përmes faqes sonë të internetit nga 1 tetori 2021 deri më 16 nëntor 2021:
www.stipendienprogramm.org

Mësoni më shumë rreth Programit të Praktikës së Biznesit Gjerman dhe procedurës së aplikimit këtu.
Cilat janë përfitimet prej programit?
Përveç mbështetjes financiare, Programi ynë i Praktikës ju udhëzon nëpër të gjitha hapat organizativ dhe administrativ
para dhe gjatë qëndrimit tuaj në Gjermani.











Takime përgatitore në vendin tuaj
Organizimi i vizës dhe lejes së punës nga Programi
Mbështetje për gjetjen e strehimit në Gjermani
Biletë fluturimi për në Gjermani dhe kthim në shtëpi
Java hyrëse në Berlin (organizimi, akomodimi, aranzhimet e udhëtimit)
Bileta treni nga Berlini në qytetin tuaj të praktikës
Bursa mujore prej 550 EUR
Mbulon kostot e akomodimit dhe sigurimit shëndetësor ose përfitoni pagesë nga kompanitë
Deri në 200 EUR për një kurs të gjuhës gjermane gjatë praktikës
Takim gjatë qëndrimit të gjeneratës në Gjermani (organizimi, akomodimi, aranzhimet e udhëtimit)

Përfitimi më i vlefshëm i Programit është ajo që mbetet me ju pas ditës tuaj të fundit të punës në Gjermani. Përdorni
mundësinë tuaj dhe bëhuni anëtar i Klubit tonë rajonal aktiv të Alumni të Programit kur të ktheheni në shtëpi
Klubi ynë i Alumni ju ofron mundësinë për të marrë pjesë në konferenca, punëtori dhe seminare në të gjithë rajonin e
Ballkanit Perëndimor. Duke filluar nga aktivitetet teambuilding, deri te rrjetet profesionale me punëdhënësit në vendin
tuaj - Alumni Club është atje për t'ju ndihmuar të zgjeroni njohuritë dhe të përmirësoni aftësitë që keni fituar gjatë stazhit,
me njerëz me mendje të njëjtë në qytetin tuaj të lindjes dhe të gjitha vendet e programit. Për t'u informuar më shumë
rreth aktiviteteve të tyre, shikoni blogun në faqen tonë të internetit. Këtu mund të lexoni edhe historitë e bursistëve që
janë në Gjermani pikërisht në këtë moment. Nëse mendoni se kjo mundësi për zhvillimin tuaj vjen vetëm një herë në jetë,
atëherë klikoni "Apliko".

Gjatë këtyre muajve, unë u rrita profesionalisht dhe personalisht falë programit dhe
kompanisë ku po bëj praktikën time. Kultura dhe zakoni i punës, mirëkuptimi, besimi,
sfida dhe detyrat interesante në vendin e punës i ka bërë këto muaj të mrekullueshëm
dhe në të njëjtën kohë e ka bërë punën një vend ku ju me të vërtetë kënaqeni të shkoni
çdo ditë.
Flatra Thaqi, Fraunhofer IIS, brezi 2020

