*Španělsko - možnost praktických stáží
<http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4399>*
Podnikatelského sdružení ve Valencii ("Asociación Empresarios", "The
Businessman Association of the Valencian Community"). Toto sdružení
nabízí možnost zprostředkování praktických pracovních stáží ve
španělských firmách v oborech agronomie, textil, turistika, obchod,
tisk, automobilový průmysl, kovoobráběcí průmysl, strojírenství,
elektrotechnika, informatika, potravinářství, turismus, administrativa,
překladatelství, zdravotnictví, sociální péče, školství, hudba, sport aj
V rámci pobytu lze zorganizovat i kurs španělštiny.
Bližší informace jsou k dispozici na : www.ehtvalencia.com .
Na financování stáží mohou být využity finanční prostředky v rámci
programů "Erasmus" a "Leonardo".
Informace také na:
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4399
*Letní škola v Norimberku, 25. - 30.8.2011
<http://www.campus-ofexcellence.com/content.php/coPath/0_3/coID/4/content/Summer-School>*
Účast spočívá ve spolupráci na 3 tématických projektech (Open
Innovation, E-Health, E-Government). Určeno pro účastníky bez ohledu
oboru studia, kurzovné vybraní účastníci nehradí.
Přihlášky do 31.5.2011
Více informací na
http://www.campus-ofexcellence.com/content.php/coPath/0_3/coID/4/content/Summer-School
*Fulbrightova komise - nabídka stipendií
<http://www.fulbright.cz/stipendia.>*
V roce, kdy si pripominame 20 let od ustaveni Fulbrightovy komise v CR,
bychom opet radi pripomneli Fulbrightova stipendia - jak stipendia pro
ceske zajemce do USA, tak stipendia pro americke
zadatele do CR. Podrobnosti o stipendiich pro rok 2012/13 jsou v
nalezení na http://www.fulbright.cz/stipendia. Rovnez upozornujeme na
moznost vyuziti americkych stipendistu, kteri budou v CR prednaset nebo
resit vyzkumny projekt v akademickem roce 2011/12.
Dr. Hana Rambouskova
Program Coordinator
Fulbright Commission
rambouskova@fulbright.cz
*
Studentská stáž na Velvyslanectví USA
<http://prague.usembassy.gov/job_opportunities/fcs-student-intern.html>*
The U.S. Embassy in Prague, Czech Republic, is seeking an employee for
the part-time position of Student Intern in the Foreign Commercial
Service section. The position is 15-20 hours per week with a flexible
schedule (depending on class schedule, working hours can be scheduled in
the mornings or afternoons, half days or full days). Embassy working
hours are 0800-1630, Monday-Friday. Occasional evening hours are
required for receptions and other events. Working hours may need to be
adjusted or cut back during school exams.
More at
http://prague.usembassy.gov/job_opportunities/fcs-student-intern.html
*
_Zahraniční stáž - Itálie, Udine_*

Honorární konzulát ČR a Kulturní sdružení Mitteleuropa se sídlem v Udine
(Itálie) nabízejí možnost stáže pro studenty/studentky Vaší univerzity.
Preferujeme období od června/července do září/října. Podmínkou je dobrá
komunikační schopnost v italštině plus v dalším cizím jazyce, nejlépe
angličtině nebo němčině, a základy práce na počítači (Word, Excel,
elektronická pošta). Stážista/stážistka bude vykonávat různé práce
typické pro diplomatickou misi od asistence občanům v nouzi po
organizaci mezinárodních kulturních akcí, a to v zajímavém a
stimulujícím prostředí.
Praxe je určená jen pro studenty ZČU, takže vhodní zájemci s
požadovanými znalostmi mají přijetí jisté. Praxe musí být tříměsíční a
musí skončit do 30. 9. , takže začátek je nutný nejpozději od 1. 7.
(nebo už během června). Účastníci praxe musí mít po celou dobu stáže
status studenta ZČU. Zájemce prosím o CV v italštině nebo angličtině
nebo němčině v co nejbližším termínu. K dispozici je na dané období už
jen několik posledních grantů z programu Erasmus. Zájemci se prosím
hlašte paní Pavlíně Bínové, binova@rek.zcu.cz, další kontakt na
http://www.international.zcu.cz.

