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Vanliga frågor

Schuman-praktik vid Europaparlamentet

1. Kan jag skicka in en spontan ansökan?

Nej, Europaparlamentet godtar inte spontana ansökningar. Europaparlamentet tar emot
ansökningar om praktik två gånger om året:
 i oktober, för praktik som inleds i mars och avslutas i juli;

 i maj för praktik som inleds i oktober och avslutas i februari.

2. Vilka kvalifikationer behöver jag för att ansöka om Schuman-praktik?

Du måste ha en universitets- eller högskoleexamen som du erhållit efter minst tre års studier.
Du måste ha fått ditt examensbevis minst tre månader före praktikperiodens första dag.

3. Jag har avslutat minst tre års universitetsstudier, men jag har ännu inte fått ut min
examen. Kan jag trots det söka?

Ja, men om du väljs ut måste du lämna in ett officiellt intyg från ditt universitet som bekräftar
att du har fått ditt examensbevis minst tre månader före praktikperiodens första dag.

4. Finns det en åldersgräns?

Du måste vara minst 18 år för att söka. Det finns ingen övre åldersgräns.

5. Jag är inte medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater. Kan jag trots det
söka?

Ja. Den behöriga myndigheten kan erbjuda ett begränsat antal praktikplatser till sökande från
länder utanför EU. Om du väljs ut måste du ansöka om eventuellt visum, uppehållstillstånd
och arbetstillstånd. Eventuella extrakostnader kommer inte att ersättas.

6. Finns det en gräns för hur många ansökningar jag kan skicka in?

Ja. Under varje ansökningsperiod kan du skicka in högst tre ansökningar.
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7. Om det i ett erbjudande om praktikplats utannonseras flera identiska poster (post A,
B, C osv.), kan jag då söka till fler än en av dessa?

I vissa fall används bokstäverna (A, B, C osv.) för att hänvisa till identiska poster vid de
berörda enheterna/avdelningarna. Varje erbjudande/brev motsvarar en post. Du kan söka till
maximalt tre praktikplatser inom en enhet/avdelning eller fördelade över flera olika
enheter/avdelningar. Du får själv bestämma hur du vill strukturera dina egna ansökningar.
Observera att du inte kan söka till fler än tre praktikplatser, även om det rör sig om identiska
poster.

8. Kan jag samtidigt ansöka om praktik vid andra EU-institutioner?

Ja.

9. Jag har redan praktiserat/jag redan arbetat vid en EU-institution. Kan jag trots det
ansöka om praktik vid Europaparlamentet?

Om du har fullgjort en praktiktjänstgöring (avlönad eller oavlönad) vid en EU-institution, ett
EU-organ eller en EU-byrå som varat mer än två på varandra följande månader har du inte
längre rätt till Schuman-praktik. Samma regel gäller om du har arbetat för något av de organ
som nämns i länken ovan under mer än två på varandra följande månader.
Men om din praktik eller anställning varade exakt två månader eller mindre har du
fortfarande rätt till praktik vid Europaparlamentet.

10. Kan jag rätta eller ändra min ansökan på nätet efter det att den har skickats?

När du har skickat in din ansökan kan du inte längre ändra den. Du kan dock be oss radera
ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu. Du måste tydligt ange den e-postadress som är kopplad till det
konto som du vill radera. När du har fått en bekräftelse på att ditt konto har raderats kan du
registrera dig igen och på nytt söka till maximalt tre praktikplatser.

11. Jag kan inte komma åt mitt konto. Vad ska jag göra?

Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa det genom att klicka på ”FORGOT YOUR
PASSWORD?”. Om du inte inom några timmar får ett e-postmeddelande med en länk för att
återställa ditt lösenord ska du kontakta PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Vårt ansökningssystem arkiverar automatiskt tomma konton. Detta sker till exempel när en
sökande börjar registrera sig men inte skickar in någon ansökan under de därpå följande
dagarna.

12. På vilket språk ska jag skriva min ansökan (meritförteckning, personligt brev)?

Du kan lämna in din ansökan på vilket som helst av EU:s officiella språk. För att öka dina
chanser att bli vald bör dock din meritförteckning skrivas på engelska eller franska. Vi råder
dig att skriva din personliga förklaring på det språk som används i erbjudandet om
praktikplats.
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13. När ska jag skicka mina styrkande handlingar?

Om inte annat anges i erbjudandet om praktikplats behöver du inte vid inlämnandet av din
ansökan bifoga de handlingar som visar att du uppfyller kriterierna. Du behöver bara lämna
in sådana handlingar om du går vidare till nästa urvalsrunda.

14. Kommer jag att intervjuas under urvalsperioden?

Det är möjligt att rekryterarna ringer upp dig för en kort telefonintervju. Du kan dock komma
med på slutlistan utan att ha blivit intervjuad.

15. Vilka styrkande handlingar ska jag skicka in och på vilket språk?

Om du är upptagen på slutlistan ber vi dig att lämna in följande handlingar:

 en kopia på utbildningsbevis från universitet eller högskola;
 en kopia på ett giltigt pass eller id-kort;
 en kopia av ditt belastningsregister som utfärdats inom de sex månader som föregår

praktikperiodens startdatum.

Dessa handlingar får vara på vilket officiellt EU-språk som helst. Med tanke på att det kan ta
tid att erhålla vissa av dessa handlingar, rekommenderar vi att du har dem klara ifall det visar
sig att du gått vidare till nästa urvalsrunda.

16. Jag finns med på slutlistan. Betyder det att jag har erbjudits en praktikplats vid
Europaparlamentet?

Nej. Även om vi sammanställer en slutlista med flera sökande för varje erbjudande om
praktikplats, kan vi bara erbjuda en av dessa sökande posten. Den utvalda kandidaten (bland
de kandidater som finns på slutlistan) till en viss post kommer att erbjudas praktikplats,
förutsatt att personen har klarat behörighetskontrollen. Om så inte är fallet, fortsätter
urvalsförfarandet med de övriga sökandena till ifrågavarande post. Om kvalifikationerna och
färdigheterna är likvärdiga bland de sökande som finns med på slutlistan, kan den behöriga
myndigheten tillämpa kriterier för jämn könsfördelning och geografisk spridning vid valet av
den sökande som erbjuds en praktikplats.

17. Jag finns inte med på slutlistan eller jag har inte valts ut för praktiktjänstgöring vid
Europaparlamentet. Kan jag få veta varför min ansökan inte godkändes?

Nej. Med tanke på att vi får ett stort antal ansökningar kan enheten för rekrytering av
praktikanter inte meddela kandidaterna varför deras ansökningar inte har godkänts. Enheten
för rekrytering av praktikanter kan varken informera kandidaterna om varför de inte finns
med på slutlistan eller ge dem råd om hur de kan lämna in en bättre ansökan i framtiden.

18. Måste jag betala skatt på mitt månatliga bidrag?

Det månatliga bidraget omfattas inte av EU-skatt. I slutet av din praktik får du ett intyg där
bidragets storlek framgår. Det är på ditt ansvar att kontrollera hos skattemyndigheterna i ditt
hemland om ditt bidrag är skattepliktigt.
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19. Kan jag fortsätta mina studier under praktiken?

Du har rätt att fortsätta dina studier under din praktik. Eftersom praktiktjänstgöringen sker på
heltid, får du emellertid inte delta i universitetskurser under arbetstid.

20. Jag har en funktionsnedsättning. Finns det några fördelar med det?

Praktikanter med en funktionsnedsättning som erkänns av Europaparlamentet kan erbjudas
rimliga anpassningsåtgärder och ett extra bidrag på upp till 50 % av det månatliga bidraget,
beroende på graden av funktionsnedsättning (enligt Europaparlamentets bedömning):

 Om funktionsnedsättningen är mindre än 20 % beviljas inget extra tillägg.
 Om funktionsnedsättningen är minst 20 % men mindre än 50 % uppgår det extra

tillägget till 20 % av det månatliga bidraget.
 Om funktionsnedsättningen är minst 50 % uppgår det extra tillägget till 50 % av det

månatliga bidraget.

21. Jag har en funktionsnedsättning som gör att jag inte kan fylla i de handlingar som
krävs för ansökan. Vad ska jag göra?

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan fylla i de handlingar som krävs
för ansöknings- och/eller urvalsförfarandena, kontakta PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. Mitt universitet kräver att ett särskilt praktikavtal undertecknas för att denna
praktik ska räknas till godo i mina studier. Kan Europaparlamentet fylla i och
underteckna den mall som tillhandahålls av universitetet?

Europaparlamentet kan varken fylla i eller underteckna något avtal eller formulär som
tillhandahålls av externa utbildningsanstalter eller av en tredje part. Om ditt universitet kräver
detta avtal för att din praktik ska vara giltig, kan Europaparlamentet upprätta ett praktikavtal
med tre undertecknare: Europaparlamentet, praktikanten och universitetet. Om du mottagit ett
brev där det framgår att du erbjuds praktikplats och du behöver ett sådant dokument, kontakta
Pers-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu före praktikperiodens startdatum.

Om du har ytterligare frågor som inte kommit upp i detta dokument eller i de interna
bestämmelserna, kan du kontakta oss på

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


