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Praktické stáže v  Access EU! 

 

Evropské hospodářské zájmové sdružení Access EU! nabízí studentům / absolventům vysokých škol a 

dalším uchazečům absolvování neplacené pracovní stáže ve svém sídle v Bruselu. V případě studentů 

či absolventů VŠ lze k financování stáže využít programů mobility Erasmus+ či Leonardo, pakliže jej 

mateřská univerzita podporuje1.  

Zájemci přijíždějí na pracovní stáž nejčastěji na minimální dobu 3 - 6 měsíců, během nichž získají 

neocenitelné pracovní zkušenosti v evropském a mezinárodním prostředí, získají reálný přehled o 

každodenním fungování institucí Evropské unie a zajímavé kontakty.  

Základním předpokladem pro úspěšnou stáž je výborná znalost angličtiny a češtiny, a to slovem i 

písmem, neboť stážisté vytvářejí písemné výstupy, které jsou posléze přímo určeny pro členy a 

klienty našeho sdružení. Nezbytným předpokladem je také zájem o problematiku Evropské unie a 

jejích politik. 

 

Pracovní náplň: 

 sběr a aktivní vyhledávání informací z různých oblastí EU (regionální politika, změna 

klimatu, doprava, výzkum a věda, energetika, životní prostředí, informační a komunikační 

technologie, zemědělství a rozvoj venkova, mezinárodní spolupráce); 

 monitoring legislativního procesu a práce s legislativou; 

 účast na odborných konferencích především v sídlech evropských institucí (Evropský 

parlament, Evropská komise, stálá zastoupení členských států či regionální zastoupení); 

 komunikace s orgány EU; 

 vyhledávání vyhlašovaných výzev a finančních alokací pro danou oblast / oblasti projektů 

financovaných EU; 

 překlad či shrnutí odborných textů z češtiny do angličtiny a naopak; 

 zpracovávání tematických analýz z přiřazených oblastí na základě požadavku klienta; 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lukáš Míčka 

TEL: +32 (0)2 790.88.28 

E-mail: l.micka@accesseu.eu  

www.accesseu.eu  

                                                           
1
 Studentům a absolventům VŠ doporučujeme nejprve obrátit se na příslušný orgán univerzity s dotazem, zda 

jejich mateřská univerzita tento druh praktické stáže podporuje, mají-li zájem o finanční grant v rámci 

programu mobility Erasmus+ (pro studenty) či Leonardo (pro absolventy). 
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