NĚMECKO
Praxe ve Spolkovém sněmu v Berlíně
Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou
a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům ze zhruba 50 zemí včetně České republiky
stipendijní pobyty, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, a to v termínu od
1. března do 31. července příslušného roku. Účastníci této praxe poznají zblízka parlamentní práci
v kanceláři jednoho z poslanců, kterého budou doprovázet i na jednání jednotlivých výborů, příslušné
parlamentní frakce a jiných grémií, budou navštěvovat různé semináře a informační akce
organizované Spolkovým sněmem, navštěvovat přednášky a semináře na výše uvedených
berlínských universitách, a tak poznávat politický, hospodářský i kulturní život v Německu.
O stipendia se mohou ucházet zájemci s českým státním občanstvím, kteří již dokončili ucelenou
etapu vysokoškolského studia (bakalářský nebo magisterský studijní program). Nutná je velmi dobrá
znalost němčiny, horní věkový limit je 30 let (tj. stipendisté nesmějí být na začátku praxe starší 30 let).
Hlásit se mohou žadatelé, jejichž cílem je pracovat ve státní službě nebo v jiných oblastech veřejného
života (např. ve sdělovacích prostředních, v politických stranách, ve spolcích nebo sdruženích,
na vysokých školách apod.).
Výše stipendia činí 500 eur měsíčně, přičemž stipendistům bude zdarma poskytnuto ubytování a
bude za ně uhrazeno zdravotní a úrazové pojištění a některé další poplatky, a rovněž jim budou
uhrazeny náklady na cestu do Berlína a zpět.
Termíny uzávěrky podávání přihlášek jsou zveřejňovány na níže uvedené webové stránce. Je
třeba počítat s tím, že výběr stipendistů se provádí se značným časovým předstihem. Přihlášky se
zasílají německému velvyslanectví
v Praze, a to elektronicky na e-mailovou adresu:
info@prag.diplo.de
Kontakt:
Velvyslanectví SRN,
tiskový referát,
Vlašská 19,
118 01 Praha 1
Podrobné pokyny pro podávání přihlášek včetně seznamu vyžadovaných příloh jsou zveřejněny
na webové stránce Německého spolkového sněmu www.bundestag.de/ips, odkud je také třeba
stáhnout formuláře potřebné pro podání žádosti.
Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole výběrového řízení provede německé
velvyslanectví v Praze předvýběr uchazečů. Ti uchazeči, kteří budou zařazeni do užšího výběru,
budou pak ve druhém kole pozváni na německé velvyslanectví v Praze, kde se uskuteční pohovor
s nezávislou delegací německého Spolkového sněmu, která pak definitivně rozhodne o udělení
stipendií.
Tato nabídka se pravidelně opakuje každý rok.

