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Dažnai užduodami klausimai
Robero Šumano stažuotės Europos Parlamente

1. Ar galiu siųsti paraišką savo iniciatyva?

Ne, Europos Parlamentas nepriima paraiškų savo iniciatyva. Europos Parlamentas priima
paraiškas atlikti stažuotę du kartus per metus:
 spalio mėn. – dėl stažuočių, kurios prasideda kovo mėn. ir baigiasi liepos mėn.;

 gegužės mėn. – dėl stažuočių, kurios prasideda spalio mėn. ir baigiasi vasario mėn.

2. Kokia kvalifikacija reikalinga norint teikti paraišką atlikti R. Šumano stažuotę?

Turite turėti universiteto diplomą, įgytą baigus ne trumpesnes kaip trejų metų studijas.
Diplomas turi būti išduotas likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pirmosios stažuotės
dienos.

3. Esu baigęs (-usi) ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas, tačiau
diplomo dar negavau. Ar vis tiek galiu teikti paraišką?

Taip, tačiau jei būsite atrinkti, turėsite pateikti oficialią savo universiteto pažymą, kuria
patvirtinama, kad diplomą gavote likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki pirmosios stažuotės
dienos.

4. Ar yra nustatytas amžiaus cenzas?

Kad galėtumėte pateikti paraišką, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų. Maksimalaus amžiaus
cenzo nėra.

5. Aš nesu Europos Sąjungos valstybės narės pilietis (-ė). Ar vis tiek galiu teikti
paraišką?

Taip. Kompetentingas subjektas gali pasiūlyti ribotą stažuočių skaičių Europos Sąjungai
nepriklausančių šalių pareiškėjams. Jei būsite atrinkti, turėsite prašyti vizos, leidimo gyventi ir
darbo leidimo. Jūsų patirtos išlaidos nebus kompensuojamos.

6. Ar yra ribojamas paraiškų, kurias galiu siųsti, skaičius?

Taip. Per kiekvieną paraiškų teikimo laikotarpį galite nusiųsti ne daugiau kaip tris paraiškas.
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7. Jei pasiūlyme stažuotei atlikti nurodomos kelios identiškos vietos stažuotei (vieta A,
B, C ir t. t.), ar galiu teikti paraišką dėl daugiau nei vienos iš jų?

Kai kuriais atvejais identiškoms vietoms stažuotei atlikti atitinkamuose skyriuose ir tarnybose
nurodyti naudojamos raidės (A, B, C ir t. t.). Kiekvienas pasiūlymas (raidė) atitinka vieną vietą.
Galite teikti paraiškas dėl ne daugiau kaip trijų pasiūlymų vienoje tarnyboje ar viename
skyriuje arba skirtingose tarnybose ar skirtinguose skyriuose. Patys turite nuspręsti, kokios
strategijos laikysitės teikdami paraiškas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad negalite teikti paraiškų
dėl daugiau kaip trijų pasiūlymų, net jei tie pasiūlymai yra atlikti stažuotę identiškose vietose.

8. Ar tuo pačiu metu galiu teikti paraišką dėl stažuotės kitose ES institucijose?

Taip.

9. Jau esu atlikęs (-usi) stažuotę / dirbęs (-usi) Europos Sąjungos institucijoje. Ar vis
tiek galiu teikti paraišką dėl stažuotės Europos Parlamente?

Jei atlikote ilgiau kaip du mėnesius iš eilės trukusią stažuotę (apmokamą arba neapmokamą)
bet kurioje ES institucijoje, įstaigoje ar agentūroje, teisės atlikti R. Šumano stažuotę nebeturite.
Ta pati taisyklė galioja ir tuo atveju, jei daugiau kaip du mėnesius iš eilės dirbote bet kurioje iš
įstaigų, nurodytų pirmiau pateiktoje nuorodoje.
Vis dėlto, jei Jūsų stažuotė arba darbas truko lygiai du mėnesius arba trumpiau, vis dar turite
teisę stažuotis Europos Parlamente.

10. Ar galiu taisyti arba keisti savo internetinę paraišką po to, kai ji buvo išsiųsta?

Pateikę paraišką jos keisti nebegalite. Vis dėlto galite nusiųsti e. laišką adresu PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu ir paprašyti pašalinti Jūsų paskyrą. Turite aiškiai nurodyti
e. pašto adresą, su kuriuo susieta paskyra, kurią norite pašalinti. Gavę patvirtinimą, kad Jūsų
paskyra pašalinta, galėsite vėl užsiregistruoti ir iš naujo pateikti paraiškas dėl ne daugiau kaip
trijų pasiūlymų stažuotei atlikti.

11. Negaliu prisijungti prie savo paskyros. Ką daryti?

Jei neprisimenate savo slaptažodžio, galite jį atkurti spustelėję mygtuką „PAMIRŠOTE
SLAPTAŽODĮ?“. Jei per kelias valandas negausite e. laiško su nuoroda slaptažodžiui pakeisti,
kreipkitės šiuo adresu: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Mūsų sistema automatiškai archyvuoja tuščias paskyras; taip atsitinka, pvz., tada, kai
kandidatas (-ė) pradeda registraciją, bet per kelias dienas nepateikia paraiškos nė dėl vieno
pasiūlymo.

12. Kokia kalba turėčiau teikti savo paraišką (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką)?

Paraišką galite teikti bet kuria oficialiąja ES kalba. Vis dėlto, kad turėtumėte daugiau galimybių
būti atrinkti, gyvenimo aprašymą reikėtų parengti anglų arba prancūzų kalba. Patariame savo
asmeninį pareiškimą rašyti ta kalba, kuria pateiktas pasiūlymas, dėl kurio teikiate paraišką.
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13. Kada turėčiau atsiųsti savo patvirtinamuosius dokumentus?

Jei pasiūlyme stažuotei atlikti nenurodyta kitaip, siunčiant paraišką nebūtina pateikti
dokumentų, patvirtinančių, kad atitinkate reikalavimus. Šiuos dokumentus turite pateikti tik
tuo atveju, jei esate preliminariai atrinkti.

14. Ar atrankos laikotarpiu bus rengiamas pokalbis?

Gali būti, kad įdarbinantys skyriai susisieks su Jumis dėl trumpo pokalbio telefonu. Vis dėlto
galite būti įtraukti į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą ir be pokalbio.

15. Kokius patvirtinamuosius dokumentus turėčiau pateikti ir kuria kalba?

Jei būsite įtraukti į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą, paprašysime Jūsų pateikti:

 aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją;
 galiojančio paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
 teistumo (neteistumo) pažymos, išduotos per paskutiniuosius šešis mėnesius iki

stažuotės pradžios, kopiją.

Šie dokumentai gali būti parengti bet kuria oficialiąja ES kalba. Kadangi kai kuriems iš šių
dokumentų gauti gali prireikti laiko, rekomenduojame juos parengti iš anksto tam atvejui, jei
būsite įtraukti į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą.

16. Esu įtrauktas (-a) į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą. Ar tai reiškia, kad man
siūloma stažuotė Parlamente?

Ne. Nors dėl kiekvieno pasiūlymo stažuotei atlikti sudarome kelių atrinktų kandidatų sąrašą,
vietą galime pasiūlyti tik vienam iš jų. Jei patikrinus, nustatoma, kad į konkrečią vietą atrinktas
(-a) kandidatas (-ė) (iš į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą įtrauktų kandidatų) atitinka
reikalavimus stažuotei atlikti, jis (ji) gauna konkretų pasiūlymą atlikti stažuotę. Priešingu
atveju tęsiama kitų kandidatų įdarbinimo į tą vietą procedūra. Jei į preliminariai atrinktų
kandidatų sąrašą įtrauktų kandidatų kvalifikacija ir įgūdžiai yra vienodi, kompetentingas
subjektas, siekdamas atrinkti kandidatą (-ę), kuriam (kuriai) bus pasiūlyta atlikti stažuotę, gali
taikyti lyčių ir geografinės pusiausvyros kriterijus.

17. Nebuvau įtrauktas (-a) į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą arba atrinktas (-a)
stažuotis institucijoje. Ar galėsiu paklausti, kodėl mano paraiška nebuvo priimta?

Ne. Kadangi gaunama daug paraiškų, Stažuotojų priėmimo skyrius negali pranešti
kandidatams, kodėl jų paraiškos nebuvo priimtos. Be to, Stažuotojų priėmimo skyrius negali
nei informuoti kandidatų, kodėl jie nebuvo įtraukti į preliminariai atrinktų kandidatų sąrašą,
nei patarti, kaip ateityje pateikti geresnę paraišką.

18. Ar turiu mokėti mokesčius iš savo mėnesinės stipendijos?

ES mokestis mėnesinei stipendijai netaikomas. Stažuotės pabaigoje Jums bus išduota pažyma,
kurioje bus nurodytos gautos sumos. Patys pasiteiraukite savo šalies mokesčių institucijos, ar
Jūsų stipendija yra apmokestinama.
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19. Ar galiu tęsti studijas stažuotės metu?

Stažuotės metu studijas tęsti galite. Vis dėlto, kadangi stažuotė atliekama visą darbo dieną,
darbo valandomis lankyti paskaitų universitete neleidžiama.

20. Esu neįgalus (-i). Ar yra sudaromos palankios sąlygos?

Stažuotojams, turintiems Europos Parlamento pripažįstamą negalią, gali būti sudaromos
priimtinos sąlygos ir skiriama iki 50 proc. mėnesinės stipendijos siekianti priemoka, kurios
dydis priklauso nuo neįgalumo lygio (Europos Parlamentui atlikus vertinimą):
 jei neįgalumo lygis mažesnis nei 20 proc., priemoka neskiriama;
 jei neįgalumo lygis didesnis nei arba lygus 20 proc., bet mažesnis nei 50 proc.,

priemoka sudaro 20 proc. mėnesinės stipendijos;
 jei neįgalumo lygis didesnis nei arba lygus 50 proc., priemoka sudaro 50 proc.

mėnesinės stipendijos.

21. Aš turiu negalią ir negaliu parengti paraiškai pateikti būtinų dokumentų. Ką
daryti?

Jei turite negalią ir negalite parengti dokumentų, kuriuos būtina pateikti per paraiškų ir (arba)
atrankos procedūras, kreipkitės adresu PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

22. Mano universitetas reikalauja, kad būtų pasirašytas specialus susitarimas dėl
stažuotės, kad ši stažuotė būtų įskaityta į mano studijų kreditus. Ar Europos
Parlamentas gali užpildyti ir pasirašyti universiteto pateiktą šabloną?

Europos Parlamentas nepildo ir nepasirašo jokių išorės švietimo įstaigų ar trečiųjų valstybių
pateiktų susitarimų ar formų. Jei Jūsų universitetui reikalingas toks susitarimas, kad Jūsų
stažuotė būtų galiojanti, Europos Parlamentas gali pateikti susitarimą dėl stažuotės, kurį
pasirašo trys subjektai: pats Europos Parlamentas, stažuotojas (-a) ir universitetas. Jei gavote
laišką dėl priėmimo į stažuotę ir Jums reikalingas toks dokumentas, iki stažuotės pradžios
parašykite e. laišką adresu Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

Jei turite kitų klausimų, kurie nepaminėti šiame dokumente arba vidaus taisyklėse,
nedvejodami kreipkitės į mus šiuo adresu:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.


