


ЩО ТАКЕ АIESEC?

AIESEC  - це міжнародна молодіжна 
організація, яка дає можливість студентам 
та молодим спеціалістам із 110 країн світу 
розвинути на практиці свій лідерський 
потенціал, особисті та професійні навики 
для успішної кар'єри та подальшого 
позитивного впливу на суспільство.



•  64 роки розвитку лідерства

•  110 країн

•  60,000 учасників

•  2,100 університетів

• 16,000 міжнародних стажувань

• 20,000 лідерських позицій

•  470 конференцій

•  4,000 партнерів

•  945,000 випускників

AIESEC сьогодні — це:



•  18 років сталого розвитку

•  19 представництв

•  1100 учасників

•  50 університетів

•  40 освітніх конференцій

•  250 партнерів

•  2,100 випускників

AIESEC в Україні – це



Розвиток лідерства на практиці

• Робота в команді
• Участь у соціальній програмі стажувань
• Управління командою
• Участь у професійній програмі стажувань

ваш AIESEC досвід -  Вам обирати, 
які з програм творять його!



ПРО ПРОГРАМУ СТАЖУВАНЬ

Програма стажувань Програма стажувань AIESEC AIESEC – 
можливість отримати міжнародний 
волонтерський чи професійний досвід від 
6 тижнів до 1,5 року за кордоном,
 а також зробити свій внесок у розвиток 
суспільства. 



ПРО ПРОФЕСІЙНУ 
ПРОГРАМУ СТАЖУВАНЬ

Educate the World - міжнародний проект від AIESEC в Україні, де Ви можете 
пройти професійне стажування як учитель англійської мови в таких 
країнах, як Індія, Туреччина, Польща, Китай тощо.

Кінцевий термін подачі заявки на участь у програмі міжнародних 
стажувань 25 березня 2012. 



Для того, щоб прийняти участь у професійній Для того, щоб прийняти участь у професійній 
програмі стажувань програмі стажувань AIESEC AIESEC ти маєш відповідати ти маєш відповідати 
таким критертаким критеріям:іям:

•вік - 20-28 років
• студент 4-6 курсу денної або заочної форми 
навчання, випускник або молодий фахівець
• рівень знання англійської мови - високий
• філологічна освіта - бажано
• презентаційні навички
• наявність закордонного паспорта.

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ



• Умови:
• від 2 місяців до півроку в іншій країні
• робота вчителем в школах, університетах, 
лінгвістичних центрах
• розвиток особистісних та професійних навичок
• заробітна плата (покриває мінімальні витрати на 
проживання та харчування) забезпечується.
 
* Ціна за участь в міжнародній програмі стажувань 
залежить від локального представництва, в якому 
проходить реєстрація, і виду стажувань (професійні 
2000-2500 грн). 

УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ СТАЖУВАНЬ



ПРО ВОЛОНТЕРСЬКУ 
ПРОГРАМУ СТАЖУВАНЬ

Bright Young Trainer - міжнародний волонтерський проект від 
AIESEC в Україні, де Ви можете спробувати себе у якості тренера в 
таких країнах, як Бразилія, Угорщина, Індія, Туреччина, Польща 
тощо.

Ви будете проводити тренінги на різну тематику для школярів або 
студентів в обраній Вами країні.

Початок стажування - травень-червень.

Кінцевий термін подачі заявки на участь у програмі міжнародних 
стажувань 25 березня 2012. 



Для того, щоб прийняти участь у волонтерській Для того, щоб прийняти участь у волонтерській 
програмі стажувань програмі стажувань AIESECAIESEC,,  ти маєш відповідати ти маєш відповідати 
таким критертаким критеріям:іям:

•вік 18-28 років
•студент 1-6 курсу денної або заочної форми 
навчання, випускник або молодий спеціаліст
•рівень англійської мови не нижче середнього
•презентаційні навики
•наявність закордонного паспорту

ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ



• від 6 до 8 тижнів в іншій країні
• волонтерська робота в соціальних проектах
• розвиток особистісних та професійних навичок
• досвід роботи в міжнародній команді
• проживання забезпечується.
 
•Ціна за участь в міжнародній програмі волонтерських 
стажувань - 1500 грн 

УМОВИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 
ПРОГРАМИ СТАЖУВАНЬ



ЕТАПИ ВІДБОРУ

          Відбір за анкетою – ua.join-aiesec.com

            Проходження інтерв`ю  

            Підписання контракту

            Підготовча тренінг-конференція
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 Відбір людей за 
особистими та 
професійними якостями:  

Чи готова людина до стажування 
в міжнародному середовищі, 
жити самостійно?

AIESEC стажування унікальне – Ви отримуєте 
підтримку з боку організації весь час! 

 Підбір різних варіантів 
стажування разом з 
учасником



Підтримка учасників 
стажування з боку 

організації 

 Організація підготовчих 
семінарів та конференцій 

Теми: обовязки приймаючого 
локального комітета, 
компанії, учасника; 
підготовка до культурної 
адаптації в іншій країні, 
проходження інтерв’ю .

 Консультація з візових 
питань; приймаючий ЛК 
надсилає запрошення 

учаснику програм

 Всі стажування 
організуються згідно 
переліку правил, якими 
керуються всі країни та 
міста, в яких представлений 
AIESEC



Підтримка учасників 
стажування з боку 

організації 

 Піклування про людину під 
час стажування з боку 
приймаючого локального 

      комітету

 Підтримка комунікації з 
людиною під час стажування 
з боку відправляючого 
локального

      комітету

 Запрошення на конференцію 
для підведення підсумків 
стажування та підготовки до

 зворотнього культурного шоку.



«Завдяки участі у міжнародній програмі 
стажувань AIESEC я познайомилась із 
молодими активними людьми з різних 
континентів, розширила свій світогляд та 
розвинула лідерські якості. Я пишаюсь тим, що 
здійснила свій вклад у розвиток суспільства.
Я працювала в НГО у Польщі в рамках 
міжнародної програми стажувань AIESEC над 
розробленням та реалізацією соціальних 
проектів для розвитку молоді. Я зараз є 
волонтером цієї організації в Україні.»
Аліна Курганська, м. Львів
стажування у Польщі

ІСТОРІЇ СТАЖУВАНЬ



«Два місяці в Туреччині на соціальному 
стажуванні.Що ж ховається за цим? 
Розвиток і самореалізація, досвід і нові 
знання, нові друзі, мови, культури, звички, 
відкриття, враження та зміненні життя! 
Це було найкраще літо в моєму житті - 
одне літо, щоб зробити світ кращим.»
Аня Євтушенко, м. Одеса
стажування у Туреччині

ІСТОРІЇ СТАЖУВАНЬ



«Після повернення зі стажування до 
Луганська, я знаю, що десь там, в м. 
Санкт-Петербург, хтось перестав 
боятися сцени, хтось тепер 
прислухається до інших, хтось реалізує 
свої ідеї чи розвиває свій талант. Літо 
2010 – час мого розвитку як лідера, 
небайдужого до суспільства, в якому я 
живу.»
Іван Сироватко, м. Луганськ
стажування у Росії

ІСТОРІЇ СТАЖУВАНЬ



ua.join-aiesec.com

АНКЕТА



ПАРТНЕР З НАБОРУ НА МІЖНАРОДНУ 
ПРОГРАМУ СТАЖУВАНЬ 

AIESEC В УКРАЇНІ



AIESEC AIESEC в Україні вв Україні в  соціальних мережах:соціальних мережах:

• http://twitter.com/AIESEC_UA
• http://vkontakte.ru/aiesecukraine
• http://www.facebook.com/AIESECinUkraine

Офіційний сайт:

aiesec.ua

http://twitter.com/AIESEC_UA
http://twitter.com/AIESEC_UA
http://twitter.com/AIESEC_UA
http://vkontakte.ru/id8313522
http://vkontakte.ru/id8313522
http://www.facebook.com/AIESECinUkraine
http://www.facebook.com/AIESECinUkraine
http://www.facebook.com/AIESECinUkraine
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