Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
In fiecare an, Comitetul Regiunilor (CoR) ofera un numar limitat de stagii de practica pentru tineri cetateni, din Europa si alte colturi ale lumii, prin
care acestia pot castiga experienta de munca intr-o institutie europeana. Exista doua tipuri de stagii: stagii platite de lunga durata ("stages") sau
perioade scurte de studiu neplatite ("sejours d'etude").

Perioade de studiu scurte neplatite
CoR ofera, de asemenea, perioade de studiu scurte neplatite (sejours d'etude), in cadrul unuia dintre serviciile sale, persoanelor ale caror activitati
profesionale, academice sau de cercetare cer familiarizarea cu activitatile si/sau politicile Comitetului. Natura sarcinilor ce trebuie indeplinite de
stagiari depinde in mare masura de departamentul in care sunt repartizati; in timp ce unele departamente sunt orientate mai mult spre politica, alte
au un caracter pur administrativ.
Candidatii trebuie: sa fie absolventi de facultate sau posesori de diplome echivalente unei diplome universitare acordata la sfarsitul unui curs de
studii de cel putin trei ani si sa poata face dovada ca au nevoie sa-si aprofundeze cunostintele despre CoR pentru motive legate de activitatea lor
profesionala, academica sau de cercetare; ori sa fie angajati in administratia nationala, regionala sau locala care participa la un program de schimb
cu CoR. Studentii pot candida, ca regula generala, doar pentru acest tip de stagii la CoR daca urmeaza studii postuniversitare sa cunoasca foarte
bine cel putin una dintre principalele limbi de lucru ale Comitetului Regiunilor (engleza sau franceza). Toate cheltuielile pe durata perioadei de
studiu urmeaza sa fie asigurate de beneficiari; ei nu primesc subventii si nici un alt fel de sprijin financiar din partea CoR. Durata maxima a unui
stagiu neplatit este de 4 luni.
Date limita: Nu exista date limita pentru perioadele de studiu neplatite.
Formularele de candidatura trebuie trimise prin posta la Biroul CoR
Sursa: http://www.eurodesk.ro/program.php?id=RO0010000043&categ=Stagii%20de%20practica

