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Najčešća pitanja
Stipendije Schuman u Europskom parlamentu

1. Mogu li poslati spontanu prijavu?

Ne, Europski parlament ne prihvaća spontane prijave. Europski parlament dvaput godišnje
otvara prijave za stažiranje:
 u listopadu, za stažiranje koje počinje u ožujku i završava u srpnju;

 u svibnju, za stažiranje koje počinje u listopadu i završava u veljači.

2. Koje su kvalifikacije potrebne za prijavu za pripravnički staž Schuman?

Potrebna je sveučilišna diploma koja se dodjeljuje nakon najmanje tri godine studija. Diploma
vam mora biti dodijeljena najmanje tri mjeseca prije prvog dana stažiranja.

3. Završio sam najmanje tri godine sveučilišnog studija, ali još nisam stekao diplomu.
Smijem li se prijaviti?

Možete, ali ako budete odabrani, morat ćete dostaviti službenu potvrdu svojeg sveučilišta
kojom se potvrđuje da ste stekli diplomu najmanje tri mjeseca prije prvog dana stažiranja.

4. Postoji li dobna granica?

Za prijavu morate imati najmanje 18 godina. Ne postoji gornja dobna granica.

5. Nisam državljanin države članice Europske unije. Smijem li se prijaviti?

Da. Nadležno tijelo može ponuditi ograničen broj stažiranja kandidatima iz zemalja izvan
Europske unije. Odabrani kandidati morat će podnijeti zahtjev za sve potrebne vize, boravišne
dozvole i radne dozvole. Troškovi koje će pritom snositi neće biti nadoknađeni.

6. Postoji li ograničenje broja zahtjeva koje mogu poslati?

Da. Tijekom svakog razdoblja podnošenja zahtjeva možete poslati najviše tri prijave.
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7. Ako se u ponudi za stažiranje oglašava nekoliko istovjetnih mjesta za stažiranje
(mjesto A, B, C itd.), mogu li se prijaviti za više njih?

U nekim se slučajevima slova (A, B, C itd.) odnose na jednaka mjesta za stažiranje u određenim
odjelima ili službama. Svaka ponuda odgovara jednom mjestu. Možete poslati prijavu za
najviše tri mjesta za stažiranje unutar jednog odjela ili u različitim odjelima ili službama. Na
vama je da odlučite kako biste željeli strukturirati vlastite prijave. Napominjemo da se možete
prijaviti za najviše tri ponude za stažiranje, čak i ako se odnose na isto mjesto.

8. Mogu li se istodobno prijaviti za stažiranje u drugim europskim institucijama?

Da.

9. Već sam stažirao / radio za instituciju Europske unije. Mogu li se ipak prijaviti za
stažiranje u Europskom parlamentu?

Ako ste završili stažiranje (plaćeno ili neplaćeno) u instituciji, tijelu ili agenciji EU-a koje je
trajalo više od dva uzastopna mjeseca, ne ispunjavate uvjete za staž Schuman. Isto se pravilo
primjenjuje ako ste više od dva uzastopna mjeseca radili u bilo kojem od tijela navedenih u
prethodnoj poveznici.
Međutim, ako je stažiranje ili zaposlenje trajalo točno dva mjeseca ili manje, možete se prijaviti
za stažiranje u Europskom parlamentu.

10. Mogu li nakon slanja svoje prijave ispraviti ili izmijeniti svoju prijavu na internetu?

Prijave nakon podnošenja nije moguće mijenjati. Međutim, možete zatražiti brisanje svog
računa slanjem poruke e-pošte na adresu PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Morate jasno navesti adresu e-pošte povezanu s računom koji želite izbrisati. Nakon što primite
potvrdu da je vaš račun izbrisan, moći ćete se ponovno registrirati i ponovno podnijeti prijave
za najviše tri ponude za stažiranje.

11. Ne mogu pristupiti svojem računu. Što trebam učiniti?

Ako se ne sjećate lozinke, možete je vratiti klikom na „ZABORAVILI STE LOZINKU?” Ako
u roku od nekoliko sati ne primite poruku e-pošte s poveznicom za ponovno postavljanje
lozinke, obratite se na adresu PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Naš sustav za prijavu automatski arhivira praznu dokumentaciju; to se, primjerice, događa kada
kandidat započne prijavu, ali u sljedećih nekoliko dana ne pošalje prijavu ni za jednu ponudu
za stažiranje.

12. Na kojem jeziku moram napisati prijavu (životopis, motivacijsko pismo)?

Prijavu možete podnijeti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Međutim, kako biste povećali
svoje izglede za odabir, životopis treba biti napisan na engleskom ili francuskom jeziku.
Savjetujemo vam da motivacijsko pismo napišete na jeziku ponude za koju se prijavljujete.
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13. Kada trebam poslati popratne dokumente?

Ako u ponudi za stažiranje nije navedeno drukčije, pri slanju prijave nije potrebno dostaviti
dokumente kojima se dokazuje da ispunjavate uvjete. Te dokumente morate dostaviti samo ako
ste ušli u uži izbor.

14. Hoću li tijekom razdoblja odabira imati intervju?

Osobe koje odabiru stažiste mogu vas pozvati na kratki telefonski razgovor. Međutim, u uži
izbor možete ući i bez poziva na intervju.

15. Koje popratne dokumente trebam poslati? Na kojem jeziku?

Ako ste ušli u uži izbor, morate dostaviti:

 presliku sveučilišne diplome;
 presliku važeće putovnice ili osobne iskaznice;
 presliku potvrde o nekažnjavanju izdanu najviše šest mjeseci prije datuma početka

stažiranja.

Ti dokumenti mogu biti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. S obzirom na to da je za
dobivanje nekih od tih dokumenata potrebno određeno vrijeme, preporučujemo vam da ih
pripremite za slučaj da uđete u uži izbor.

16. Ušao sam u uži izbor. Znači li to da mi je ponuđeno stažiranje u Parlamentu?

Ne. Iako smo za svaku ponudu za stažiranje sastavili popis od nekoliko kandidata koji su ušli
u uži izbor, radno mjesto možemo ponuditi samo jednom od njih. Odabrani kandidat (među
kandidatima koji su ušli u uži izbor) prima ponudu za stažiranje za određeno mjesto, pod
uvjetom da je prošao provjeru prihvatljivosti. U suprotnom se ponuda šalje drugim kandidatima
koji su se također prijavili za to mjesto. Ako su kvalifikacije i vještine među kandidatima koji
su ušli u uži izbor jednake razine, nadležno tijelo može za konačan odabir primijeniti kriterije
rodne i geografske ravnoteže.

17. Nisam ušao u uži izbor niti sam odabran za stažiranje u instituciji. Mogu li tražiti
objašnjenje zašto moja prijava nije prihvaćena?

Ne. Budući da zaprimimo velik broj prijava, Odjel za zapošljavanje stažista ne može slati
obavijest kandidatima o tome zašto njihova prijava nije prihvaćena. Odjel za zapošljavanje
stažista ne može obavještavati kandidate o tome zašto nisu ušli u uži izbor niti im može davati
savjete o tome kako u budućnosti podnijeti bolju prijavu.

18. Plaćam li porez na naknadu za stažiranje?

Naknada za stažiranje ne podliježe oporezivanju EU-a. Na kraju stažiranja dobit ćete potvrdu
o ukupnom iznosu primljene naknade. Vaša je odgovornost kod poreznih tijela vaše države
provjeriti podliježu li ta sredstva oporezivanju.
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19. Mogu li nastaviti studij tijekom stažiranja?

Tijekom stažiranja možete nastaviti studij. Međutim, s obzirom na to da se staž obavlja u
punom radnom vremenu, tijekom radnog vremena ne smijete pohađati sveučilišnu nastavu.

20. Osoba sam s invaliditetom. Imam li zbog toga pravo na određene naknade?

Stažisti s invaliditetom koji je priznat od strane Europskog parlamenta imaju pravo na određenu
naknadu za prilagodbu i dodatnu naknadu u iznosu do 50 % mjesečne subvencije, ovisno o
stupnju invaliditeta (prema procjeni Europskog parlamenta):

 Ako invaliditet iznosi manje od 20 %, ne isplaćuje se nikakva dodatna naknada.
 Ako invaliditet iznosi 20 % ili je veći od toga, ali manji od 50 %, isplaćuje se dodatna

naknada u iznosu od 20 % mjesečne subvencije.
 Ako invaliditet iznosi 50 % ili je veći od toga, isplaćuje se dodatna naknada u iznosu

od 50 % mjesečne subvencije.

21. Osoba sam s invaliditetom i taj me invaliditet sprječava da sastavim dokumente
potrebne za svoju prijavu. Što mogu učiniti?

Ako imate invaliditet zbog kojeg ne možete sastaviti dokumente potrebne za postupak prijave
i/ili odabira, javite nam se na PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

22. Fakultet na kojem studiram zahtijeva potpisivanje posebnog ugovora o stažiranju
kako bi se to pripravništvo uračunalo u moje akademske bodove. Može li Europski
parlament ispuniti i potpisati predložak koji je sastavio fakultet?

Europski parlament ne ispunjava niti potpisuje nikakve sporazume ni obrasce vanjskih
obrazovnih ustanova ili bilo koje treće strane. Ako vaše sveučilište zahtijeva potpisivanje
ugovora o stažiranju kako bi stažiranje bilo valjano, Europski parlament može izdati ugovor o
stažiranju koji su potpisale tri strane: Europski parlament, stažist i sveučilište. Ako ste primili
pismo u kojem vam je ponuđeno stažiranje i potreban vam je takav dokument, prije datuma
početka stažiranja obratite se na adresu Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

Ako imate dodatnih pitanja koja se ne nalaze u ovom dokumentu ili internim pravilima, obratite
nam se na sljedeću adresu:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


