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Gyakran feltett kérdések
Schuman gyakornoki program az Európai Parlamentben

1. Van lehetőség spontán jelentkezésre?

Nem, az Európai Parlament nem fogad el a spontán jelentkezéseket. Az Európai Parlament
évente kétszer teszi lehetővé szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázat benyújtását:
 októberben a márciustól júliusig tartó szakmai gyakorlatokra;

 májusban pedig az októbertől februárig tartó szakmai gyakorlatokra lehet jelentkezni.

2. Milyen képesítésekre van szükség a Schuman gyakornoki programra való
jelentkezéshez?

Legalább hároméves tanulmányokat lezáró egyetemi diplomára van szükség. Diplomáját a
szakmai gyakorlat első napja előtt legalább három hónappal kell megszereznie.

3. Legalább hároméves egyetemi tanulmányokat folytattam, de a diplomámat még nem
kaptam meg. Pályázhatok-e ebben az esetben?

Igen, de amennyiben kiválasztják, be kell nyújtania egyeteme hivatalos nyilatkozatát arról,
hogy a szakmai gyakorlat első napja előtt legalább három hónappal megszerezte a diplomát.

4. Van-e korhatár?

A jelentkezéshez legalább 18 évesnek kell lennie. Felső korhatár nincs.

5. Nem vagyok európai uniós tagállam állampolgára. Pályázhatok-e ebben az esetben?

Igen. Az illetékes hatóság korlátozott számú szakmai gyakorlatot kínálhat az Európai Unión
kívülről érkező pályázóknak. Amennyiben kiválasztják, vízumot, tartózkodási engedélyt és
munkavállalási engedélyt kell igényelnie. Az ezzel járó költségek megtérítésére nincs
lehetőség.

6. Van-e korlátozás arra vonatkozóan, hogy hány pályázatot nyújthatok be?

Igen. Minden egyes jelentkezési időszakban legfeljebb három pályázatot nyújthat be.
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7. Ha a szakmai gyakorlatra vonatkozó ajánlat több azonos álláshelyet is meghirdet (A,
B, C stb. álláshelyek), pályázhatok-e egynél több állásra?

Egyes esetekben betűkkel (A, B, C stb.) vannak jelölve az érintett osztályokon/szervezeti
egységekben rendelkezésre álló azonos gyakornoki pozíciók. Minden ajánlat/betű egy
pozíciónak felel meg. Legfeljebb három ajánlatra jelentkezhet, egy vagy több különböző
szervezeti egységen/osztályon belül.  Ön döntheti el, hogyan kívánja saját jelentkezését
strukturálni. Felhívjuk figyelmét, hogy nem pályázhat háromnál több ajánlatra, még akkor sem,
ha azok azonos pozícióra vonatkoznak.

8. Jelentkezhetek-e egyidejűleg szakmai gyakorlatra más európai intézményeknél?

Igen.

9. Már végeztem szakmai gyakorlatot vagy már dolgoztam európai uniós intézménynél.
Jelentkezhetek-e ennek ellenére szakmai gyakorlatra az Európai Parlamentnél?

Ha Ön olyan (fizetett vagy fizetés nélküli) szakmai gyakorlatot végzett egy uniós intézménynél,
szervnél vagy ügynökségnél, amely két egymást követő hónapnál hosszabb ideig tartott, már
nem vehet részt a Schuman gyakornoki programban. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az
esetre is, ha Ön több mint két egymást követő hónapban dolgozott a fenti hivatkozásban
felsorolt szervek valamelyikénél.
Ha azonban szakmai gyakorlata vagy munkaviszonya pontosan két hónapig vagy annál
rövidebb ideig tartott, akkor továbbra is jelentkezhet szakmai gyakorlatra az Európai
Parlamentnél.

10. A benyújtást követően van lehetőség az online pályázat javítására vagy
módosítására?

A benyújtást követően a pályázatokat nem lehet módosítani. Az alábbi e-mail-címen azonban
kérheti fiókjának törlését: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu. Egyértelműen meg
kell adnia a törölni kívánt fiókhoz tartozó e-mail-címet. Miután visszaigazolást kap arról, hogy
fiókját törölték, ismét regisztrálhat, és legfeljebb három gyakornoki ajánlatra újra benyújthatja
jelentkezését.

11. Nem férek hozzá a fiókomhoz. Mit tegyek?

Ha nem emlékszik jelszavára, visszaállíthatja a jelszavát az „ELFELEJTETTE JELSZAVÁT?”
gombra kattintva. Ha néhány órán belül nem kap e-mailt jelszavának visszaállításához, kérjük,
írjon a következő e-mail-címre: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Pályázati rendszerünk automatikusan archiválja az üres fiókokat; ez történik például akkor,
amikor a pályázó megkezdi a regisztrációt, azonban a következő napokban egyik ajánlatra sem
jelentkezik.
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12. Milyen nyelven kell megírnom a jelentkezésemet (önéletrajz, motivációs levél)?

Jelentkezését az EU bármely hivatalos nyelvén benyújthatja. A kiválasztás esélyének növelése
érdekében azonban önéletrajzát angol vagy francia nyelven érdemes megírni. Javasoljuk, hogy
motivációs levelét a pályázat tárgyát képező ajánlat nyelvén fogalmazza meg.

13. Mikor kell benyújtanom az igazoló dokumentumokat?

Ha a szakmai gyakorlatra vonatkozó ajánlatban másként nem szerepel, a jelentkezés
benyújtásakor nem szükséges benyújtani a jelentkezési feltételeket igazoló dokumentumokat.
Ezeket a dokumentumokat csak akkor kell benyújtania, ha bekerült az előválogatott jelöltek
közé.

14. Számítani lehet-e interjúra a kiválasztási időszak alatt?

Előfordulhat, hogy a toborzók megkeresik Önt egy rövid telefonos interjúra. Az is előfordulhat
azonban, hogy interjú nélkül felveszik Önt az előválogatott jelöltek listájára.

15. Milyen igazoló dokumentumokat kell beküldenem, és milyen nyelven?

Amennyiben Ön szerepel az előválogatott jelöltek listáján, kérjük, nyújtsa be a következőket:

 egyetemi diploma másolata;

 érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány másolata;
 a szakmai gyakorlat kezdetét megelőző hat hónapban kiállított erkölcsi bizonyítvány

másolata.

Ezek a dokumentumok az EU bármely hivatalos nyelvén készülhetnek. Tekintettel arra, hogy
e dokumentumok némelyikének megszerzése időbe telhet, javasoljuk, hogy előre szerezze be
ezeket arra az esetre, ha felkerül az előválogatott jelöltek listájára.

16. Szerepelek az előválogatott jelöltek listáján. Ez azt jelenti, hogy szakmai gyakorlatot
ajánlottak fel nekem a Parlamentben?

Nem. Az egyes gyakornoki ajánlatokhoz több pályázó is felkerül az előválogatott jelöltek
listájára, az álláshelyet azonban csak az egyik pályázónak ajánlhatjuk fel. Az adott álláshelyre
kiválasztott pályázó (az előválogatott jelöltek közül) megkapja a szakmai gyakorlatra
vonatkozó ajánlatot, feltéve, hogy az adott személy megfelelt a pályázati feltételek
ellenőrzésekor. Ellenkező esetben a pozícióra jelentkezett többi pályázóval folytatódik a
kiválasztási folyamat. Ha az előválogatott jelöltek között a képesítések és a készségek
tekintetében nincs különbség, az illetékes hatóság a nemekre és a földrajzi egyensúlyra
vonatkozó kritériumokat alkalmazhat annak kiválasztásához, hogy ki kapja meg a szakmai
gyakorlatra vonatkozó ajánlatot.

17. Nem kerültem be az előválogatott jelöltek közé vagy nem válogattak be a
gyakornoki programba. Megtudhatom, hogy miért nem fogadták el a pályázatomat?

Nem. Tekintettel a jelentkezések nagy számára, a Gyakornokok Felvételi Osztálya nem tudja
értesíteni a pályázókat arról, hogy miért nem fogadták el pályázatukat. A Gyakornokok
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Felvételi Osztálya nem tájékoztathatja a pályázókat arról, hogy miért nem vették fel őket az
előválogatott jelöltek listájára, és nem adhat tanácsot a pályázóknak arra vonatkozóan, hogy a
jövőben hogyan nyújtsanak be jobb pályázatot.

18. Kell-e adót fizetnem a kapott havi juttatás után?

A gyakornokoknak odaítélt juttatásból uniós adót nem vonunk le. A szakmai gyakorlat végén
igazolást kap a juttatás teljes összegéről. Az Ön felelőssége, hogy saját országának
adóhatóságánál ellenőrizze, hogy az ösztöndíj adóköteles-e.

19. Folytathatom-e tanulmányaimat a szakmai gyakorlat ideje alatt?

A szakmai gyakorlat ideje alatt folytathatja tanulmányait. Tekintettel azonban arra, hogy a
szakmai gyakorlat teljes munkaidőben zajlik, munkaidőben nem vehet részt egyetemi órákon.

20. Fogyatékossággal élek. Jogosult vagyok-e bármilyen ehhez kapcsolódó
kedvezményre?

Az Európai Parlament által elismert fogyatékossággal élő gyakornokok a fogyatékosság
mértékétől függően (az értékelést az Európai Parlament végzi) észszerű alkalmazkodásra és a
havi juttatás legfeljebb 50%-ának megfelelő kiegészítő juttatásra jogosultak:
 ha a fogyatékosság 20%-nál alacsonyabb mértékű, nem jár kiegészítő támogatás;
 ha a fogyatékosság legalább 20%, de kevesebb mint 50%, a kiegészítő támogatás a havi

ösztöndíj 20%-a;
 ha a fogyatékosság legalább 50%, a kiegészítő támogatás a havi ösztöndíj 50%-a.

21. Olyan fogyatékossággal élek, amely meggátolja, hogy a jelentkezésemhez szükséges
dokumentumokat elkészítsem. Mit tehetek?

Ha Ön olyan fogyatékossággal él, amely meggátolja a jelentkezési és/vagy kiválasztási
eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítésében, kérjük, írjon a következő e-mail-címre:
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu

22. Az egyetemem külön gyakornoki megállapodás aláírásához köti, hogy ez a szakmai
gyakorlat beleszámítson a tanulmányi krediteimbe. Kitöltheti-e és aláírhatja-e az
Európai Parlament az egyetem által rendelkezésre bocsátott sablont?

Az Európai Parlament nem tölt ki vagy ír alá külső oktatási intézmények vagy harmadik felek
által készített megállapodásokat vagy formanyomtatványokat. Ha az Ön egyeteme ilyen
megállapodást ír elő ahhoz, hogy a szakmai gyakorlat érvényes legyen, az Európai Parlament
rendelkezésre tud bocsátani egy olyan gyakornoki megállapodást, amelyet a három fél, vagyis
maga az Európai Parlament, a gyakornok és az egyetem aláír. Amennyiben megkapta a
felvételről szóló levelet, és szüksége van ilyen dokumentumra, kérjük, a szakmai gyakorlat
megkezdése előtt forduljon hozzánk a Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu e-mail-
címen.

Amennyiben e dokumentumban vagy a belső szabályzatban nem tárgyalt egyéb kérdései
vannak, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail-címen:
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PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


