Alfried Krupp Yurtdışında
İşletme Stajı için Öğrenci
Bursları

Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Stiftung

Proje Yönetimi

"Yabancı bir ülke, yeni bir çevre, bir başka dil –
yurtdışında bir meslek stajı zor olanı
başarmaktır.
Aynı
zamanda
deneyimler
edinmek, kendini geliştirmek ve daha bilinçli
olmak için büyük bir şanstır.
Alfried Krupp öğrenci bursları 1998 yılından
beri yurtdışında işletme stajları için bu şansı
sunuyor ve Essen’de motive olmuş birçok
öğrenci buna cesaretle sarılıyor. Programın
bugüne kadarki başarısı bunu gösteriyor. Vakıf
bursiyer-öğrencileriyle
gurur
duyuyor
ve
programı devam ettirecektir.”

Prof. Dr. Ursula Gather
Bohlen ve Halbach-vakfı Alfried Krupp Yönetim Kurulu Başkanı

Fotoğraf: TU Dortmund

Alfried Krupp von Bohlen ve Halbach Vakfı, 2016 yılında Essenli kız
ve erkek öğrencilere 50 adet "yurtdışında meslek stajı için Alfried
Krupp öğrenci bursu“ verecek. Proje EWG – Essen Ekonomiyi
Destekleme Şirketi tarafından gerçekleştiriliyor ve organize
ediliyor.
Vakıf bu burs programını ilk kez 1998 yılında oluşturdu. Şu ana
kadar program çerçevesinde toplam 890 burs verilebildi.
Burs alanların, bu dört haftalık meslek stajı sayesinde meslek
hayatı hakkında bir ilk izlenim edinmeleri, yabancı dil bilgilerini
geliştirmeleri ve şimdiye kadar kendilerine yabancı olan bir kültürü
tanımaları hedefleniyor.
Öğrencilerin ayrıca gelecekte meslekte
kendilerine yönelecek beklentilerle yüz yüze gelmeleri ve meslek
yaşamına daha kararlı bir şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

2015 yılında yurtdışında dört haftalık işletme stajına katılan burs sahipleri için kuratoryum
başkanı Prof. Dr. Ursula Gather tarafından Villa Hügel’de verilen resepsiyon

Stajın Hedefi
• Kültür ve dille bağlantılı olarak işletme yapılarının ve
akışlarının öğrenilmesi
• Edinilen deneyimlerin bir staj raporunda hayata geçirilmesi
• Öğrencilerin ekonomik bağlantılar konusunda duyarlı hale
getirilmesi
• Kişisel sosyal yeterliliğin geliştirilmesi
• İş piyasası odaklı okul eğitiminin iyileştirilmesi
• Kişisel dil yeterliliğinin geliştirilmesi
Konsept
Yurtdışında kalınacak döneme hazırlık olarak burs alanlara iki
günlük bir hızlı İngilizce kursu verilir. Kurs anadili İngilizce olan,
ekonomi alanında çalışan kişiler tarafından verilir.
Yurtdışından dönüşte, Alfried Krupp von Bohlen ve Halbach Vakfı
kuratoryumunun başkanı profesör Ursula Gather tarafından Villa
Hügel’de burs alanlar için bir resepsiyon verilir.
Bunun ardından her burs sahibine, personel ve yönetim
danışmanları tarafından verilen iki günlük bir iş başvurusu kursu
verilir.
Burs katılım sertifikasıyla, yurtdışındaki şirketin staj sertifikası ve
bunu izleyen 10. sınıfa ya da 12 / 13. basamağa geçme karnesiyle
burs alan kişi bir staj yerine başvurur.

2016 Staj Dönemi
• Gidiş tarihi:
• Dönüş tarihi:

14 Mart 2016 Pazartesi
8 Nisan 2016 Cuma

Stajın Finansmanı
Staj yapılan firma stajyer başına 1.400,00 € almaktadır. Bu para
firma tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:
• Konaklama (15 ile 17 yaşları arasındaki reşit olmayan
kişiler bir misafir ailenin yanında kalır – reşit olanlar bir
misafirhaneye ya da otele de yerleştirilebilir)
• Tam bir beslenme (tam günlük bir beslenme hafta
sonlarında ve tatil günlerinde de sağlanmalıdır)
• Bulunulan yerdeki yol parası
• Geziler ve incelemeler
• Staj yapılan firma, burs alan kişinin varış ve gidiş
tarihlerinde tren garı/havaalanı transferini organize
etmeyi taahhüt eder

Cep Harçlığı
Cep harçlığı öğrencilerin kendileri tarafından getirilecektir. Bunu
sağlamak firmanın görevi değildir.
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