
1 / 4

Pogosta vprašanja
Schumanova praksa v Evropskem parlamentu

1. Ali lahko pošljem spontano vlogo?

Ne, Evropski parlament ne sprejema spontanih vlog. Razpis za prakso objavi dvakrat letno:

 oktobra za prakso, ki se začne marca in konča julija, in

 maja za prakso, ki se začne oktobra in konča februarja.

2. Katere kvalifikacije potrebujem za prijavo na Schumanovo prakso?

Za prijavo potrebujete univerzitetno diplomo, pridobljeno ob zaključku vsaj triletnega
študijskega programa. Diplomo morate pridobiti vsaj tri mesece pred prvim dnem prakse.

3. Končal/-a sem tri- ali večletni univerzitetni študij, vendar še nisem pridobil/-a
diplome. Ali se vseeno lahko prijavim za prakso?

Lahko. Če boste izbrani, boste morali predložiti uradno izjavo svoje univerze, v kateri bo
potrjeno, da ste diplomo pridobili vsaj tri mesece pred prvim dnem prakse.

4. Ali za opravljanje prakse obstaja starostna omejitev?

Za prijavo morate biti stari najmanj 18 let. Zgornje starostne omejitve ni.

5. Nisem državljan/-ka nobene od držav članic Evropske unije. Ali se vseeno lahko
prijavim?

Lahko. Pristojni organ lahko prijaviteljem iz držav zunaj Evropske unije ponudi omejeno
število mest za opravljanje prakse. Če boste izbrani, boste morali zaprositi za vizum, dovoljenje
za prebivanje in delovno dovoljenje, če se ti dokumenti zahtevajo. Stroški v zvezi s tem se ne
povrnejo.

6. Ali je število prijav, ki jih lahko vložim, omejeno?

Da. V vsakem prijavnem obdobju lahko vložite največ tri prijave.
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7. Ali se lahko, če je v razpisu za prakso objavljenih več enakih ponudb (mesto A, B, C
itd.), prijavim na več kot eno ponudbo?

V nekaterih primerih se črke (A, B, C itd.) nanašajo na enaka delovna mesta znotraj enega
oddelka/službe. Vsaka ponudba/črka se nanaša na eno delovno mesto. Prijavite se lahko na
največ tri ponudbe, ne glede na to, ali gre za delovna mesta na istem oddelku/službi ali na več
različnih oddelkih/službah. Kako želite razporediti svoje prijave, se odločite sami. Prosimo,
upoštevajte, da ne morete oddati več kot treh prijav, tudi če so za enako delovno mesto.

8. Ali se lahko hkrati prijavim za prakso v drugih evropskih institucijah?

Lahko.

9. V institucijah Evropske unije sem že opravil/-a prakso ali delal/-a. Ali se lahko vseeno
prijavim za prakso v Evropskem parlamentu?

Če ste opravili prakso (plačano ali neplačano) v instituciji, organu ali agenciji EU, ki je trajala
več kot dva zaporedna meseca, do Schumanove prakse niste več upravičeni. Enako velja, če
ste več kot dva zaporedna meseca delali za katerega od organov, navedenih na zgornji
povezavi.
Če pa je praksa ali zaposlitev trajala natančno dva meseca ali manj, ste do prakse v Evropskem
parlamentu še vedno upravičeni.

10. Ali lahko svojo spletno prijavo po tem, ko sem jo oddal/-a, popravim ali spremenim?

Prijav po oddaji ni mogoče spreminjati. Vseeno pa nas lahko zaprosite, naj vaš račun izbrišemo.
V tem primeru pošljite elektronsko sporočilo na naslov PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu in v njem jasno navedite elektronski naslov, povezan z računom,
ki ga želite izbrisati. Ko boste prejeli potrdilo, da je bil vaš račun izbrisan, se boste lahko
ponovno registrirali in vložili največ tri prijave za prakso.

11. Do svojega računa ne morem dostopati. Kaj naj naredim?

Če ste geslo pozabili, ga lahko obnovite s klikom na „FORGOT YOUR PASSWORD?“. Če v
nekaj urah ne prejmete elektronskega sporočila s povezavo za ponastavitev gesla, se obrnite na
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Naš sistem za prijave samodejno arhivira prazne račune; to se na primer zgodi, ko se kandidat
registrira, vendar v naslednjih dneh ne odda nobene prijave.

12. V katerem jeziku naj napišem prijavo (življenjepis, motivacijsko pismo)?

Prijavo lahko oddate v katerem koli od uradnih jezikov EU. Vseeno pa boste imeli več
možnosti za izbor, če boste življenjepis napisali v angleščini ali francoščini. Za osebno izjavo
pa vam svetujemo, da jo napišete v jeziku ponudbe, na katero se prijavljate.
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13. Kdaj naj pošljem dokazila?

Če v ponudbi za prakso ni navedeno drugače, vam ob oddaji prijave ni treba predložiti dokazil
o izpolnjevanju pogojev. Te dokumente morate predložiti samo, če se uvrstite v ožji izbor.

14. Ali bom v obdobju izbiranja kandidatov povabljen/-a na razgovor?

Osebje, ki sodeluje pri izboru kandidatov, vas lahko povabi na kratek telefonski razgovor.
Lahko pa ste v ožji izbor uvrščeni, ne da bi opravili razgovor.

15. Katera dokazila moram poslati in v katerem jeziku?

Če ste uvrščeni v ožji izbor, vas bomo prosili, da predložite:

 kopijo univerzitetne diplome;
 kopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice;

 kopijo potrdila o nekaznovanosti, izdanega v zadnjih šestih mesecih pred datumom
začetka prakse.

Ti dokumenti so lahko v katerem koli uradnem jeziku EU. Ker je za pridobitev nekaterih od
teh dokumentov potrebnega več časa, vam priporočamo, da jih pridobite, še preden je opravljen
ožji izbor.

16. Uvrstil/-a sem se v ožji izbor. Ali to pomeni, da mi je ponujena praksa v
Parlamentu?

Ne. Pri vsaki ponudbi v ožji izbor uvrstimo več kandidatov, delovno mesto pa lahko ponudimo
le enemu od njih. Izbrani kandidat (med kandidati v ožjem izboru) za določeno delovno mesto
prejme ponudbo za prakso, potem ko je preverjeno, da izpolnjuje vse pogoje. V nasprotnem
primeru se izbirni postopek nadaljuje z drugimi kandidati za to delovno mesto. Če so v ožji
izbor uvrščeni kandidati z enakovrednimi kvalifikacijami in znanji, lahko pristojni organ pri
končnem izboru uporabi merilo spolne in geografske uravnoteženosti.

17. Nisem uvrščen/-a v ožji izbor ali izbran/-a za prakso v instituciji. Ali imam možnost
vprašati, zakaj moja prijava ni bila uspešna?

Ne. Ker prejmemo veliko število prijav, oddelek za zaposlovanje praktikantov kandidatov ne
more seznanjati, zakaj njihove prijave niso bile uspešne. Kandidatom tudi ne more sporočiti,
zakaj niso bili uvrščeni v ožji izbor, ali jim svetovati, kako naj naslednjič vložijo ustreznejšo
prijavo.

18. Ali moram za mesečno plačilo plačati davek?

Za mesečno plačilo se ne plača davek EU. Ob koncu prakse boste prejeli potrdilo o znesku, ki
ste ga prejeli. Vaša odgovornost je, da pri davčnih organih svoje države preverite, ali morate
za plačilo plačati davek.
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19. Ali lahko v času prakse nadaljujem študij?

V času prakse lahko nadaljujete študij. Ker pa za opravljanje praksa velja polni delovni čas, se
med delovnim časom ne smete udeleževati univerzitetnih izobraževalnih dejavnosti.

20. Sem invalid/-ka. Ali so s tem povezane kakšne ugodnosti?

Praktikanti z invalidnostjo, ki jo prizna Evropski parlament, so lahko upravičeni do razumne
prilagoditve in dodatnega plačila v višini do 50 % mesečnega plačila za prakso, odvisno od
stopnje invalidnosti (oceno opravi Evropski parlament):

 če je invalidnost manjša od 20 %, se dodatno plačilo ne odobri;
 če je invalidnost večja ali enaka 20 %, vendar manjša od 50 %, dodatno plačilo znaša

20 % mesečnega plačila;
 če je invalidnost večja ali enaka 50 %, dodatno plačilo znaša 50 % mesečnega plačila.

21. Zaradi invalidnosti ne morem pripraviti dokumentov, potrebnih za prijavo. Kaj
lahko storim?

Če zaradi invalidnosti ne morete pripraviti dokumentov, potrebnih za prijavo in/ali izbirni
postopek, se lahko obrnete na PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

22. Da bi se ta praksa lahko upoštevala pri mojih kreditnih točkah, moja univerza
zahteva podpis posebne pogodbe o praksi. Ali Evropski parlament lahko izpolni in
podpiše predlogo, ki jo pripravi univerza?

Evropski parlament ne more izpolniti ali podpisati nobenega sporazuma ali obrazca, ki ga
pripravijo zunanje izobraževalne ustanove ali katera koli tretja stran. Če vaša univerza za
priznavanje prakse zahteva tovrstno pogodbo, lahko Evropski parlament izda pogodbo o praksi
s tremi podpisniki, ki so Evropski parlament, praktikant in univerza. Če ste prejeli pismo o
sprejemu na prakso in potrebujete tovrsten dokument, se pred začetkom prakse obrnite na Pers-
Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

Če imate dodatna vprašanja, ki niso zajeta v tem dokumentu ali v internem pravilniku, se
obrnite na nas na naslovu

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


