Întrebări frecvente
Stagii pentru absolvenții învățământului superior (Schuman)
1. Care este nivelul de studii este necesar?
În momentul depunerii candidaturii, trebuie să dețineți o diplomă universitară care să
corespundă la cel puțin trei ani de studii (diplomă de licență sau echivalent). Dacă nu v-ați
terminat încă studiile, nu sunteți eligibil. Chiar dacă absolviți în ziua care urmează termenului
pentru depunerea candidaturilor, va trebui să așteptați pană la următoarea procedură de
selecție.
2. Programul universitar pe care îl urmez are o durată de patru/cinci ani și am făcut
deja trei ani de studii. Pot candida?
Nu. Pentru a candida trebuie să fi obținut o diplomă universitară. Programul universitar
trebuie să fie de cel puțin trei ani, iar în lipsa unei diplome nu sunteți eligibil.
3. Mi-am finalizat studiile de cel puțin trei ani, însă nu am primit încă diploma. Pot
candida?
Da. Dacă sunteți selectați pentru un stagiu sau dacă sunteți înscriși pe lista de rezervă, trebuie
să furnizați un document oficial din partea universității dumneavoastră care să confirme că ați
obținut diploma. Data decernării și diploma decernată trebuie să fie menționate clar în acest
document și trebuie să corespundă declarației dumneavoastră din formularul de candidatură.

4. Am efectuat deja un stagiu / am lucrat în cadrul unei instituții europene. Pot candida
pentru un stagiu la Parlamentul European?
Dacă ați efectuat un stagiu (remunerat sau neremunerat) cu o durată mai mare de patru
săptămâni în oricare dintre instituțiile europene, organismele UE, agențiile executive ale UE
sau delegațiile UE, pe lângă un deputat european sau un grup politic din Parlamentul
European, nu mai sunteți eligibil(ă) pentru un stagiu în Parlamentul European. Același lucru
este valabil și dacă lucrați de mai bine de patru săptămâni pentru oricare dintre categoriile de
mai sus. Dacă ați beneficiat de un astfel de stagiu sau ați lucrat pentru o perioadă mai scurtă
de patru săptămâni, sunteți eligibil(ă) pentru un stagiu în Parlamentul European.
5. Am participat la programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Comenius,
Leonardo da Vinci sau Grundtvig). Pot candida pentru un stagiu?
Da, puteți candida pentru un stagiu, cu excepția cazului în care programul (sau stagiul) s-a
desfășurat în una dintre instituțiile europene și a avut o durată mai mare de patru săptămâni
consecutive.

6. Ce opțiune ar trebui să aleg? Îmi pot depune candidatura pentru toate cele trei
opțiuni? Îmi pot depune o candidatură separată pentru diferitele opțiuni?





Opțiunea generală cuprinde o gamă largă de domenii cum ar fi politicile, dreptul,
resursele umane, IT etc. și este accesibilă tuturor absolvenților de universitate.
Opțiunea jurnalism se adresează absolvenților de universitate cu profil jurnalistic.
Dacă alegeți această opțiune, trebuie să dețineți o diplomă în jurnalism, să fiți
membru (membră) al (a) unei asociații de jurnaliști sau să dovediți experiența
dumneavoastră prin lucrări publicate.
Opțiunea Premiul Saharov se adresează absolvenților de universitate care manifestă
un interes deosebit pentru drepturile omului și/sau au experiență în acest domeniu.

După ce alegeți o opțiune, aveți posibilitatea să alegeți unul sau două domenii care vă
interesează (a se vedea întrebarea 7). Vă rugăm să rețineți că dacă alegeți opțiunea
jurnalism, va trebui să alegeți mai întâi un domeniu legat de jurnalism și apoi puteți alege un
alt domeniu, fie legat de jurnalism, fie un domeniu care se încadrează în opțiunea generală.
Dacă alegeți opțiunea Premiul Saharov, puteți alege mai întâi un domeniu legat de
drepturile omului și, ca opțiunea a doua, puteți alege un domeniu care se încadrează în
opțiunea generală sau jurnalism. Vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți un domeniul legat de
jurnalism și sunteți selectat(ă), va trebui să demonstrați experiența profesională relevantă sau
studiile în acest domeniu. Vă rugăm să faceți click pe diversele opțiuni din formularul de
candidatură pentru a vedea ce domenii puteți alege.
Puteți depune o singură candidatură pentru o procedură de selecție. Dacă depuneți mai
multe candidaturi pentru aceeași procedură de selecție, toate candidaturile dumneavoastră
vor fi anulate pentru procesul de selecție respectiv.
7. Ce se înțelege prin domeniu? Cum voi ști ce domeniu să aleg?
Domeniu înseamnă sectorul sau domeniul de interes în care vă veți desfășura stagiul. Puteți
candida pentru maximum două domenii. Domeniile alese ar trebui să fie legate de studiile
și/sau experiența dumneavoastră profesională. Candidatura dumneavoastră va fi pusă la
dispoziția tuturor direcțiilor generale.
8. Nu sunt resortisant(ă) al (a) unui stat membru al UE sau al (a) unei țări candidate.
Pot candida?
Da, 10% din stagiarii din Parlamentul European pot fi resortisanți ai altor țări decât statele
membre sau țările candidate. Dacă sunteți selectat(ă), trebuie să vă asigurați că îndepliniți
cerințele pentru obținerea unei vize Schengen și că viza dumneavoastră este valabilă pentru
întreaga durată a stagiului. Costurile aferente obținerii vizei nu vor fi rambursate.
9. Este necesar să trimit documentele justificative la depunerea candidaturii? Ele vor
trebui traduse / autentificate?

Nu. Doar în cazul în care sunteți selectat(ă) sau înscris(ă) pe o listă de rezervă va trebui să
trimiteți prin email simplele copii scanate ale diplomei, cărții de identitate sau pașaportului
dumneavoastră și o dovadă a studiilor de jurnalism sau a experienței în acest domeniu (doar
pentru domeniile legate de jurnalism), împreună cu o copie semnată a formularului
dumneavoastră de candidatură. Ele pot fi în oricare dintre limbile oficiale ale UE.
10. Sunt o persoană cu handicap. Cum va fi luat în considerare handicapul meu? Din
cauza handicapului meu, am dificultăți în a completa formularul de candidatură online.
Ce ar trebui să fac?
Parlamentul European încurajează persoanele cu handicap să candideze pentru un stagiu,
făcând o referire pozitivă la politica în materie de egalitate de șanse aplicată. Procedurile de
recrutare și selecție sunt adaptate cu scopul de a nu dezavantaja candidații cu handicap. Vă
rugăm să rețineți că, în ultimii câțiva ani, Parlamentul European a derulat un program-pilot
pentru stagiarii cu handicap. Din toamna anului 2015, acest program-pilot este integrat în
oferta generală și a devenit parte din programul de stagii pentru absolvenții de universitate.
Candidații cu handicap care au nevoie de orice tip de măsură care ar reprezenta o amenajare
corespunzătoare trebuie să bifeze rubrica relevantă din formularul de candidatură.
Mai mult decât atât, stagiarii cu handicap selectați pot contacta Biroul de informare a
personalului și asistenții sociali din cadrul Parlamentului pentru a solicita asistență care nu
este legată de amenajările corespunzătoare la locul de muncă, ci, de exemplu, de găsirea unei
locuințe adaptate, mijloacele de transport sau alte facilități în afara locului de muncă.
Dacă întâmpinați dificultăți în completarea formularului online din cauza handicapului
dumneavoastră, vă rugăm să contactați Biroul de stagii la adresa stages@ep.europa.eu și să
solicitați formularul de candidatură în format offline.
11. Doresc să candidez pentru un stagiu într-un anumit oraș. Este sigur că voi fi
repartizat acolo dacă sunt selectat?
Încercăm să respectăm preferințele dumneavoastră, însă majoritatea stagiarilor își vor
desfășura activitatea la Bruxelles, unii dintre ei la Luxemburg și un umăr foarte limitat la
Strasbourg și în birourile de informare ale Parlamentului European din statele membre.
12. Aș dori să candidez pentru un stagiu în unul dintre birourile de informare ale
Parlamentului European din statele membre. Ce opțiune ar trebui să aleg și ce
domeniu?
Dacă doriți să efectuați stagiul în unul dintre birourile de informare ale Parlamentului
European din statele membre, vă rugăm să alegeți fie opțiunea generală, fie opțiunea
jurnalism, în funcție de calificările și interesele dumneavoastră. Alegeți apoi 1-2 domenii care
vă interesează. În fine, atunci când sunteți întrebat în ce loc preferați să fiți repartizat, alegeți
orașul din statul membru pentru care doriți să candidați.

13. Pot face modificări sau corecta greșeli în formularul meu de candidatură online
după ce l-am trimis?
Nu. După ce v-ați depus candidatura, nu mai puteți face nicio modificare. Vă rugăm să
verificați formularul cu grijă înainte de a-l trimite. Nu trebuie să depuneți o altă candidatură
pentru aceeași procedură de selecție, dorind să modificați informațiile furnizate sau să
corectați eventualele greșeli: acest lucru ar duce la anularea ambelor candidaturi.
14. Când voi ști dacă am fost selectat?
La aproximativ opt săptămâni de la data-limită pentru depunerea candidaturilor, veți primi
unul dintre cele trei mesaje de mai jos: fie ați fost selectat(ă), fie ați fost înscris(ă) pe o listă
de rezervă, fie candidatura dumneavoastră nu a fost reținută. Vă rugăm să nu contactați
Biroul de stagii pentru a întreba când veți fi înștiințat(ă). Pentru fiecare procedură de selecție,
se depun în jur de 8 000 - 10 000 de candidaturi și este nevoie de timp pentru a le procesa pe
toate.
15. Voi fi contactat de unitatea-gazdă înainte de a fi selectat(ă) sau înscris(ă) pe o listă
de rezervă?
Nu neapărat. Unele unități pot decide să vă contacteze pentru un interviu telefonic informal,
pentru a ști dacă doriți să lucrați într-un anumit serviciu și pentru a vă adresa întrebări privind
motivația dumneavoastră sau competențele lingvistice. Aceste apeluri telefonice nu implică
un angajament.
16. Am primit o ofertă de stagiu. Pot amâna data de începere a stagiului? Este posibil să
îmi prelungesc stagiul?
Nu. Data de începere a stagiului este fixă și nu poate fi modificată. De asemenea, stagiul nu
poate fi prelungit.
17. Am fost înscris(ă) pe o listă de rezervă. Ce înseamnă acest lucru? Este sigur că mi se
va oferi un stagiu?
Lista de rezervă va fi consultată doar în urma retragerii sau descalificării unui candidat
selectat care are prioritate. Nu se garantează faptul că veți beneficia de un stagiu. Va trebui
totuși să trimiteți documentele solicitate înainte de termenul indicat în mesaj. În practică,
aproximativ 10% din candidații înscriși pe o listă de rezervă beneficiază de un stagiu.
18. Am fost selectat(ă), însă am refuzat oferta / Nu am fost selectat(ă) / Am fost
înscris(ă) pe o listă de rezervă însă, în final, nu am fost selectat(ă). Candidatura mea
este valabilă în mod automat pentru următoarea procedură de selecție?
Nu, dacă doriți să fiți luat(ă) în considerare la următoarea procedură de selecție, trebuie să vă
depuneți din nou candidatura. Dacă ați fost selectat(ă) dar ați refuzat oferta, nu vi se
garantează că veți fi selectat(ă) din nou. Puteți candida de câte ori doriți.

19. Nu am fost selectat(ă). Pot afla din ce motiv? Rezultatele vor fi publicate?
Din păcate, având în vedere numărul foarte mare de candidaturi (în jur de 15 000 - 22 000 pe
an) nu suntem în măsură să oferim feedback individual. Rezultatele nu sunt publicate.

20. Care va fi cuantumul bursei mele?
La Bruxelles și la Luxemburg, bursa este de 1 252,26 EUR pe lună, începând cu 1 ianuarie
2016. La birourile de informare, bursa este adaptată pentru a reflecta costul mai ridicat sau
mai scăzut al vieții din diferitele state membre. Dacă aveți venituri dintr-o altă sursă, această
sumă va fi dedusă din bursa dumneavoastră. Dacă primiți o indemnizație/bursă externă,
unitatea responsabilă va solicita documentele justificative și va hotărî dacă suma va fi dedusă
sau nu.
21. Trebuie să plătesc impozit pentru bursa mea?
Bursa acordată stagiarilor nu este supusă impozitului UE. La sfârșitul stagiului, veți primi un
certificat în care se menționează sumele primite. Vă rugăm să întrebați autoritățile fiscale din
țara dumneavoastră de reședință dacă bursa va fi impozitată la nivel național.
22. Trebuie să îmi întrerup studiile pe durata stagiului?
Având în vedere că stagiul se desfășoară cu normă întreagă, el nu este compatibil cu cursurile
universitare în timpul programului de lucru.

