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Pridružite se ter razširite svoje povezave
z mednarodno izmenjavo študentov,
praktikantov, ki bodo vašemu podjetju prinesli
novo energijo, nova znanja
ter način dela in razmišljanja mladih
strokovnjakov s celega sveta.
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IAESTE je vir kulturnega bogatenja
bodočih zaposlenih ter podjetij,
ki gostijo praktikante.

IAESTE

je mednarodna neprofitna in nepolitična
organizacija, ki ima svoje člane v več kot 90 državah sveta.
Študentom ponuja možnost pridobivanja praktičnih izkušenj
v tujini, podjetjem pa začasno zaposlitev tujih študentov.
Povezujemo nacionalne komiteje, industrijo, akademsko stroko
in študente vseh naravoslovno-tehniških študijskih smeri.
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Vizija
IAESTE International je bila ustanovljena
leta 1948 na Imperial College v Londonu. Na
ustanovni seji je bilo prisotnih 10 evropskih držav.
Zveza se še vedno širi, danes je vključenih že več
kot 90 držav sveta.
Zveza je bila ustanovljena z željo širjenja
razumevanja, miru, strpnosti, znanja in načel
enakopravnosti med mladimi tega sveta.
Z vizijo, da nikoli več ne bo nesmiselnega
nasilja in sovraštva med narodi, kakršno je
divjalo v prvi polovici prejšnjega stoletja.

Cilji
•

Študentom naravoslovnih in tehničnih
smeri zagotoviti praktično izkušnjo in
referenco za prihodnje delo, relavantno
njihovemu znanju in študiju.

•

Zagotoviti ponudniku prakse dobro
kvalificirane ter motivirane praktikante.

•

Postati vir kulturne raznolikosti med
praktikantom in okoljem, v katerem bo ta
oseba opravljala prakso.
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Prednosti
IAESTE prakse
•

Preizkušen postopek izbiranja zagotavlja
kakovostni kader.
Pripravniki prihajajo z dobrim znanjem jezikov angleščina je obvezna za sodelovanje v programu
izmenjave.

•

Lahko sami izberete, iz katere države naj
prihaja praktikant.
IAESTE Ljubljana bo upoštevala vse vaše želje,
pripombe in specifikacije.

•

Zahtevate lahko predhodno obvladovanje
določenega znanja, da lahko praktikant takoj
prispeva k vašem delu.

•

IAESTE je najcenejša oblika izmenjave.
Niste obremenjeni z delom, ki nastane pri sprejemu
in nastanitvi tujca. Stroški, ki jih ima podjetje za
praktikanta, so nizki.

•

Vaša organizacija lahko zahteva študente v
obdobju leta, ko ji to najbolj ustreza.
Izmenjava poteka celo leto, za dobo od 6 do 54
tednov.

•

Sprejetje tujega študenta ne odvzema dela
domačemu študentu, saj bo ta dobil možnost
prakse drugje po svetu.

•

Nagrada za delo študenta je nakazana
in obravnavana isto kot za slovenske
študente.
Za brezskrben potek prakse se društvo in
institucija oz. podjetje zavežeta s podpisom
pogodbe.

•

Poskrbimo za sprejem praktikantov ter
njihovo dobro počutje v prostem času.
Za njih organiziramo različne dejavnosti.
Tako poskrbimo, da se sprostijo in počutijo
dobro, kar pripomore še k večji zagnanosti pri
opravljanju prakse.

•

Pridobite lahko nov in svež pogled na
organizacijo dela, izboljšate moralo in
vzdušje delavcev.
Praktikant lahko nudi informacije o državi, iz
katere prihaja poslovni partner, s katerim že
sodelujete ali si želite sodelovati.
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Pred prihodom
praktikanta

I.

II.

Profiliranje
praktikanta

Podpis
pogodbe

december

začetek januarja

Specifikacija
strokovne prakse:
v obrazcu delodajalec določi
profil študenta, ki ga želi
sprejeti na prakso (letnik
študija, smer, dodatne
izkušnje...)

Društvo IAESTE z
delodajalcem sklene
Pogodbo o sodelovanju
v programu mednarodne
izmenjave
strokovnih praks.
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V tem obdobju smo povezava
med delodajalcem in praktikantom.
V primeru, da želite več informacij
o kandidatu, za to tudi poskrbimo.

II.

II.

Izmenjava praks
s tujino

Izbira
praktikanta

konec januarja

februar / marec

Na letni konferenci
IAESTE izmenjamo
pridobljene prakse z
državami članicami.
Na podlagi specifikacij je
izbran najbolj primeren
kandidat.

Na podlagi podatkov o
praktikantu, vključno
z življenjepisom in
motivacijskim pismom,
se delodajalec odloči o
njegovi primernosti.
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Med
izmenjavo

I.

II.

Dolžnosti
društva IAESTE

Dolžnosti
delodajalca

ob prihodu praktikanta

v času prakse

Poskrbeli bomo za
sprejem praktikanta,
ga pospremili do
stanovanja ter prvi dan
na delovno mesto. Uredili
mu bomo davčno številko,
bančni račun ter vpisali v
študentski servis.

Delodajalec se pogodbeno
zaveže da bo v času prakse
praktikant prejemal plačilo,
znesek plačila je določen glede
na predvidene stroške bivanja
in prehrane praktikanta.

Po končani
izmenjavi

I.

II.

Dolžnosti
društva IAESTE

Dolžnosti
delodajalca

po končani praksi

po končani praksi

Po opravljeni praksi
praktikant izpolni
Trainee’s report - poročilo
praktikanta. Vsebino
obrazca posredujemo
delodajalcu.

Po opravljeni praksi
delodajalec izpolni
Employer’s report poročilo delodajalca
s katerim oceni delo
praktikanta.
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Rezervirane prakse
Namenjene podjetjem, ki imajo vnaprej
izbranega praktikanta iz tujine.
Pri redni praksi vam mi poiščemo najbolj ustreznega
kandidata za prakso.
Rezervirane prakse so namenjene podjetjem, ki že
imajo izbranega praktikanta in IAESTE uporabijo
kot sredstvo urejanja birokracije in sprejema
tujega študenta.

Case-week
IAESTE Case-week je oblika delavnice, kjer podjetje
študentom predstavi aktualen problem na njihovem področju
delovanja.
Študenti problem poizkusijo rešiti na različne načine. S tem pridobite
nov pogled na reševanje dane naloge ter spoznate potencialne
kandidate za delo v vašem podjetju.
Case-week je projekt, ki se izvaja tudi drugod po svetu in uspešno
združuje akademijo s prakso.
Oblika delavnice omogoča efektiven način izbora in preverjanja
znanja kandidatov za prihodnje sodelovanje.
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Teconomy
Vsako leto je v Mariboru organiziran karierni sejem.
To je priložnost kjer lahko študentom predstavitve svoje podjetje in
dejavnosti, ob tem pa si pridobite novi bodoči kader v vašem podjetju.
Naše poslanstvo je pomagati študentom do zaposlitve in zato je cilj
našega kariernega sejma vzpostaviti vez med študenti in podjetji.
Več informacij lahko pridobite preko:
slovenia@iaeste.si
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Promocija
vašega podjetja
Vaše podjetje lahko promoviramo na naših (mednarodnih) dogodkih in
spletnih mestih, kar pripomore k večji prepoznavnosti in popularnosti
vašega podjetja med mladimi doma in po svetu.
Mladi, ki se udeležujejo IAESTE dogodkov in sledijo našim stranem, so
ambiciozen bodoči strokoven kader.
Dogovor o promociji je lahko vezan na le posamezen dogodek, spletno
mesto, lahko pa tudi za daljše obdobje na različnih dogodkih in spletnih
mestih.

DOGODKI
iTech je vsakoletni večdnevni dogodek, ki obsega vrsto strokovnih
predavanj, delavnic in okroglih miz z različnih področij znanosti. Namenjen
je širjenju znanja o aktualnih odkritjih, problemih in področjih raziskav
med mlade.
Alumni srečanje je organizirano za nekdanje člane društva IAESTE kateri
danes predstavljajo visoko strokoven kader delujoč na različnih področjih
tako doma kot tudi v tujini.
Slovenia Weekend je večdnevni dogodek, kamor so povabljeni člani
IAESTE komitejev iz celega sveta.
Gostili smo CEC - centralno evropska konvencija, ki se je udeležijo mladi s
področja naravoslovno-tehniških smeri iz držav centralno-evropske regije.
IAESTE letno organizira tudi LEAP in JUMP konferenci, ki ju vsako leto
gosti druga država.
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www.iaeste.si
slovenia@iaeste.si
ljubljana@iaeste.si
maribor@iaeste.si

