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AIESEC – це міжнародна молодіжна громадська організація, що об’єднує
студентів та нещодавніх випускників ВНЗ із метою розвитку лідерського та
професійного потенціалу молодих людей та позитивного внеску в
суспільство.

Коротка інформація про
«AIESEC у»:

26 років сталого розвитку
100 активних учасників
50 проектів щороку
1850 учасників проектів
75 партнерів
Офіційний сайт:
http://www.aiesec.ua
Сторінка vk.com:
http://vk.com/aiesec_kyiv
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Учасник програми (студент старших курсів або випускник) проходить
стажування в іноземній компанії за профільною спеціальністю.
Це дозволяє йому отримати міжнародний досвід для розвитку свого
професійного майбутнього в Україні.
Тривалість програми: 3, 6, 9, 12, 18 місяців.

Проходження учасником програми стажування в сфері викладання є
можливістю отримати практичний міжнародний досвід, який стане
платформою для розвитку професійних та лідерських якостей, та дає
можливість розвинути навички роботи з людьми, розвинути викладацькі та
організаційні, стратегічні здібності для розвитку системи освіти в іншій країні
та Україні.
Цінність програми:
• розвиток особистісних якостей;
• розвиток професійних навичок – практика викладання;
• досвід проживання тривалий час в іншій країні;
• практика англійської;
• можливість вивчити додаткову іноземну мову;
• знайомство з новою культурою.
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1. Наявність диплому бакалавра (магістра)
2. Вік: 20 – 29 років
3. Лінгвістичні спеціальності
4. Наявність закордонного паспорту
5. Рівень англійської – Upper-Intermediate (Вище середнього)
6. Країни: Туреччина, Китай, Колумбія, Туніс, Бразилія, Єгипет, В'єтнам
7. Термін стажування: 3 – 6 місяців
8. Наявність заробітної плати (розмір залежить від проекту)
9. Харчування забезпечується
10. Проживання, квитки та вартість програми* оплачується студентом
*Вартість програми – 2500 грн.**
** Платіж розподіляється на 2 частини по 50%: 1250 грн. при підписанні
контракту та 1250 грн. після того як взяли на проект.
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Учасник програми (студент 1 – 6 курсів) проходить стажування в іншій
країні у напрямках культури, освіти та соціального підприємництва.
Тривалість програми: 6 – 8 тижнів.

Міжнародна програма стажувань “Global Citizen” представляє собою
участь у соціальних проектах AIESEC або інших громадських організаціях,
що пов’язана з широким колом питань розвитку суспільства. Тривалість
програми: 6 – 8 тижнів.
Програма націлена на розвиток особистісних та професійних якостей
молоді.
1. 18 – 29 років
2. Англійська мова на рівні Intermediate
3. Країни: Туніс, Марокко, Єгипет, Шрі-Ланка, Туреччина, Бразилія
4. Наявність закордонного паспорту
5. Презентаційні навички (базові)
*Вартість програми – 2000 грн.**
** Платіж розподіляється на 2 частини по 50%: 1000 грн. при підписанні
контракту та 1000 грн. після того як взяли на проект.
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1. Розвиток професійних навичок

2. Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці
3. Робота в міжнародній команді
4. Можливість вивчити додаткову іноземну мову
5. Представлення України у глобальній професійній спільноті
6. Ознайомлення з міжнародними тенденціями

