1.

ZAHRANIČNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV – CYPRUS, GRÉCKO

V súvislosti s nasledujúcou sezónou v roku 2015, by sme Vám a Vašim študentom
opäť radi predstavili a priblížili NAŠU PONUKU ZAHRANIČNEJ PRAXE, podmienky
účasti, pracovné podmienky a hotely v Grécku a na Cypre aktuálne pre rok 2015.
Ponúkame Vám možnosť spolupráce, kedy študenti môžu vycestovať do zahraničnej
krajiny (Grécko a Cyprus) a zároveň si privyrobiť peniaze. Všetky bližšie informácie
nájdete na http://www.globalcontract.sk/studenti. (Nájdete tu aj Referencie Zoznam škôl, s ktorými spolupracujeme).

PODMIENKY PRAXE:
CYPRUS:
-

vek: od 17 rokov
obdobie zahraničnej praxe: od 01.05/15.05.2015 – 15.10/31.10.2015
pozície: čašník/čašníčka, pomocník/pomocníčka v kuchyni, chyžné
plat: max. 450 EUR

GRÉCKO:
vek: od 18 rokov
obdobie zahraničnej praxe: od 15.05/01.06.2015 – 30.09.2015
pozície: čašník/čašníčka, pomocník/pomocníčka v kuchyni, chyžné
plat: max 390 EUR
Pracovná doba: 6 dni/ týždeň , 8 hodín / deň
Podmienky pre študentov:
úhrada letiskového poplatku po prijatí vo výške: 160 EUR
úhrada poplatku za asistenčné, konzultačné a organizačné služby vo výške: 90
EUR - stiahnutím z prvej výplaty /viď Príloha – Mandátna zmluva/
V prípade konania jazykového kurzu ako podmienky nástupu, bude študent mať
povinnosť uhradiť 50 EUR z každej výplaty za jazykový kurz /tento bod je predmetom
Mandátnej zmluvy platný pre tých študentov, ktorí to budú mať odporúčané/podmienené
alebo budú mať záujem ho absolvovať./
Hotel poskytuje ZDARMA:
úrazové poistenie,

ubytovanie (izby 3-4 osoby na izbe),

strava 3krat denne (vrátané dni voľná)

letenka/doprava zabezpečená zamestnávateľom

DESTINÁCIE A HOTELY, ktoré si študenti môžu vybrať, SÚ UVEDENÉ NA NAŠEJ WEB
STRÁNKE
Výberové konania pre jednotlivé hotely sa robia v priebehu mesiacov Január a Február,
preto v prípade záujmu študentov, je potrebné si vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v
prílohe, alebo na našej stránke: http://globalcontract.sk/studenti/elektronicka-

prihlaska/. Prihlášky je odporučené, aby študenti vyplnili ihneď po prezentácii, resp. do
7 dní od konania prezentácie.

Naša spoločnosť ponúka aj spoluprácu v oblasti projektov Erasmus, najlepší študenti
majú možnosť zapojiť sa, prikladáme základne podmienky:

2.

PROJEKT ERASMUS+

Názov projektu: ODBORNÉ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV V PRAXI
Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl zameraných na cestovný ruch

Miesto realizácie:
Kipriotis Hotels, Kos, Grécko
30 študentov
01/06/2014 -30/09/2015
a
Aphrodite Hotels Ltd, Pahos, Cyprus
20 študentov
01/06/2014 -30/10/2015
Podmienky výberu:





minimálne 6 študentov z 1 školy /do jednotlivych destinacii, mate mznost si
vybrat../
znalosť AJ na úrovni B1 podľa Európskeho jazykového rámca, zisťuje sa
štandardizovanými testami
komunikačné zručnosti, ochota a schopnosť učiť sa, schopnosti tímovej práce
predvýber študentov bude v novembri počas prezentácií na školách- prosíme
pripraviť vhodných kandidátov

Pedagogický dozor- v prípade, že máte záujem a vhodného kandidáta na
pedagogický dozor z Vašej školy na min. 1 mesiac až celú stáž, prosím kontaktujte
nás. Podmienkou je znalosť anglického jazyka. Konkrétne podmienky dozoru budú
dohodnuté priamo so záujemcami.

Priebeh stáže: Počas celej odbornej praxe budú účastníci rotovať v
skupinách po pracoviskách hotela:
1.
2.
3.
4.
5.

hotelové služby,
gastronómia,
podávania jedál a nápojov,
doplnkové služby,
manažment.

Na každom pracovisku budú 1 mesiac. Rotácia bude prebiehať
nasledovne: 3 dni do týždňa budú pracovať na pozícií v

kuchyni/servise, 2 dni do týždňa na inej pozícii v rámci rotácie, 2 dni
voľno. Prvý týždeň stáže- oboznámenie sa s BOZP, jazyková príprava,
interkulturálna príprava.
Finančné zabezpečenie projektu- študenti budú mať zabezpečené:







ubytovanie
strava 3 x denne
transfer/letenky
zdravotné poistenie, Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, Úrazové
poistenie
sprevádzajúca osoba
Europass

Vreckové- ktoré nie je hradené z projektu, študenti budú dostávať
vreckové v nasledovnej štruktúre:



od 300,- € do 400,- € v Grécku
od 400,- € do 450,- € na Cypre

Výška závisí od hodnotenia, výkonu a šikovnosti študentov.

3.

UNIVERZITA ALPINE CENTER

GLOBAL CONTRACT s.r.o. ako nositeľ franchízy Alpine Center v
spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave VŠEMVS otvára na Slovensku od akademického roka
2014/2015 (10.11.2014) SPOLOČNÉ ŠTÚDIUM pozostávajúce z
akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania
v regiónoch prebiehajúceho v AJ s udelením titulu Bc. a
synchronizovane prebiehajúceho študijného plánu ALPINE CENTER
podľa programu Hotelový manažment, s udelením "Swiss Diploma".
Zároveň dávame do pozornosti, že od januára 2015 začína prípravný
kurz anglického jazyka a nultý ročník na toto štúdium. Podrobné
informácie o kurze budú zverejnené na stránke www.global-alpine.sk/
Priebeh štúdia:
Bakalárske štúdium trvá 3 roky (6 semestrov)
Každý akademický rok pozostáva z 2 semestrov:
 Zimný - TEÓRIA + PRAX v reálnom prostredí
 Letný - TEÓRIA + PRAX v reálnom prostredí + LETNÁ
ZAHRANIČNÁ PRAX
Podmienky prijatia:
1.
2.
3.
4.

ukončené úplné stredoškolské vzdelanie
absolvovať Vstupný test
následne študent obdrží vyhodnotenie testu
úspešný uchádzač Vstupného testu môže podať Elektronickú prihlášku v
anglickom jazyku na VŠEMVS a uhradiť školné

Študenti, ktorí sa prihlásia do 30.10.2014 budú prijatí bez absolvovania vstupného
testu, stačí len zaslať vyplnenú prihlášku na VŠEMVS .
!!! ZAČIATOK ZIMNÉHO SEMESTRA 10.11.2014 !!!
!!! Začiatok PRÍPRAVNÉHO KURZU A NULTÉHO ROČNÍKA 15.1.2015 !!!
UŽ S MOŽNOSŤOU ABSOLVOVANIA povinnej praxe.

Vopred ďakujeme a ostávame so srdečným pozdravom.
Ing. Kamila Dolná
a kol. Global Contract s.r.o.
Global Contract, s.r.o.
Sartorisova 11
821 08 Bratislava
Slovakia
www.globalcontract.sk

