AIESEC in Georgia
aisek saqarTvelo
საინფორმაციო ბროშურა

1.aisekis Sesaxeb
•
•

•

aisekis daarsda 1948 wels
dRes aiseki aerTianebs 50,000-ze met wevrs da
organizebas uwevs 110 000-ze met moxaliseobrivi
da profesiuli Sinaarsis mqonde saerTaSoriso
gacvliT programas yovel wliurad

aiseki msoflios masStabiT TanamSromlobs
26,000-mde universitetTan da aqvs 10,000-ze meti
adgilobrivi
da
saerTaSoriso
kompaniis
mxardaWera
sakutari
misiis
Sesrulebis
procesSi.

informacia organizaciis Sesaxeb SegiZliaT
ixiloT saitze: www.aiesec.org

2.aisek saqarTvelo
muSaobis 13 wliani
gamocdileba

300+ socialuri
proeqti

aisekis warmomadgenloba saqarTveloSi 2006 wlidan
muSaobs. amJamindeli mdgomareobiT organizacia
warmodgenilia or qalaqSi – Tbilissa da baTumSi.

warmomadgenloba
2 qalaqSi

150+ wevri

50+ adgilobrivi
konferencia

600+ gacvliTi proeqti
yovelwliurad

aisek saqarTvelo TanamSromlobs iseT organizaciebTan da
kompaniebTan, rogorebicaa:“USAID Georgia”; Tbilisis
axalgazrduli centrebis gaerTianeba, aWaris
axalgazrduli regionaluri centri, sadazRvevo kompania
“unison”, inteleqtisa da ganaTlebis saerTaSoriso skola
ISIEE. aiseki aseve TanamSromlobs saswavlo
dawesebulebebTan.

3.gacvliTi saswavlo da profesiuliprogramebi

Globl Talent
პროფესიული გაცვლითი პროგრამა

Global Teacher
პროფესიული გაცვლითი პროგრამა

სამუშაო ადგილი - ლეგალური, ოფიციალურად რეგისტრირებული კომპანია
ხანგრძლივობა - 6-78 კვირა
ფასი - 700ლ
ფასი მოიცავს - მენეჯერების მომსახურებას და სერთიფიკატს.
პროექტი ითვალისწინებს ანაზღაურებას.

4.პროექტის არჩევა

ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითვები

რას გულისხმობ AIESEC საქართველოს სტაჟირება?
AIESEC საქართველოს სტაჟირება გულისხმობ სლეგალურ დასაქმებას ევროპის წამყვან კომპანიებში შემდეგი მიმართულებებით :
ბიზნეს ადმინისტრირება, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, IT სფერო, გაყიდვების მიმართულება და სხვა.

სტაჟირება შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგ ქვეყნებში :
• თურქეთი
• უკრაინა
• ეგვიპტე
სტჟირების ხანგრძლივობაა 6-78 კვირა

სად შემიძლია გადავამოწმო პროექტი?
https://aiesec.org/opportunity/global-talent/1281251
https://aiesec.org/opportunity/global-talent/1281544
https://aiesec.org/opportunity/global-talent/1281544

4.პროექტის არჩევა

ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითვები

არის თუ არა სტაჟირება ანაზღაურებადი?
სტაჟირების განმავლობაში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიიღოთ ანაზრაურება თქვენს მიერ გაწეული სამუშაოს შესაბამისად. ყველა სახის სტაჟირება
ანაზღაურებადია.
*გამონაკლისია, რამდენიმე სახის სტაჟირება, რომელიც მოკლევადიანია და გრძელდება 6-12 კვირის განმავლობაში. ხშირ შემთვევაში ისინი არ
ითვალისწინებენ ანაზღაურებას.

რას ფარავს სტაჟირება?
სტაჟირების განმავლობაში თქვენთვის უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი, აისეკი გეხმარებათ საცხოვრებლის მოძებნაში და დაბინავებაში, ასევე
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტი.

თავად მომიწევს საცხოვრებლის ქირის დაფარვა?
ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ თავად შეამოწმოთ პროგრამა, პროგრამების მიხედვით შეგიძლიათ აირჩიოთ პროგრამა, რომელიც ასევე

ფარას საცხოვრებლის ხარჯებს, ან პროგრამა, რომლის შემთხვევაშიც, თავდ მოგიწევთ საცხოვრებლის ხარჯის დაფარვა.
*ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პროექტის სხვა მონაწილეებს და გაიყოთ ხარჯები.

4.პროექტის არჩევა

ხშირად დასმული კითხვები
ხშირად დასმული კითვები

რა სახის ვიზა მჭირდება სტაჟირებაში მონაწილეობისათვის ?
იმისათვის, რომ სტაჟირებაში მიიღოთ მონაწილეობა, გჭირდებათ სამუშაო ვიზა, რომელის განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობის
შესაბამისად, მიმღები მხარე გაწვდით ყველა საჭირო ინფორმაციას და გეხმარებათ საბუთების შეგროვებაში.

იმ შემთხვევაში თუ უარს მივიღებ შესაბამისი კომპანიისგან დამიბრუნდება თუ არა პროექტისათვის გაწეული ხარჯები?
საბუთების შეგროვებას და პროექტის ღირებულების გადახდას იწევთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიმღები მხარე დაგიდასტურებთ, რომ თქვენ აკმაყოფილებთ მათ
მოთხოვნილებებს და შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა მათ პროექტში.
*მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პანდემისს გამო შეიქმნება პრობლემა თქვენ გიბრუნდებათ პროექტის საფასური ან ღებთ შესაბამის ვაუჩერს, რომელიც გენახებათ
და გეძლევათ საშუალება კვლავ მიიღოთ მონაწილეობა პროექტში

მჭირდება თუ არა უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი?
სტაჟირების უმეტესობა მოითხოვს სულ ცოტა ბაკალავრის ხარისხს, ასე რომ კარგი იქნება თუ გექნებათ ბაკალავრის ხარისხი მიღებული
თქვენი პროფესიის შესაბამისად.

სამუშაო ადგილი - ლეგალური, ოფიციალურად რეგისტრირებული სასწავლო
დაწესებულება
ხანგრძლივობა - 9-78 კვირა
ფასი - 700ლ
ფასი მოიცავს - მენეჯერების მომსახურებას, სერთიფიკატს.
პროექტი ითვალისწინებს მონაწილეების მინიმალური მოთხოვნების
(კვება,საცხოვრებელი, ტრანსპორტი) დაკმაყოფილებას ან დაკმაყოფილებისთვის
გამოყოფილ სპეციალურ თანხას

ხშირად დასმული კითხვები
რას გულისხმობს სასწავლო პროგრამა ?
სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს ლეგალურ დასაქმებას წამყვან სასწავლებლებში, სადაც შეგიძლიათ იმუშაოთ მასწავლებლად ან პროფესორის
არისტენტად , პროგრამის განმავლობაში შეგიძლიათ ასწავლოთ შემდეგი მიმართულებები: უცხო ენები, ინჟინერია , IT მიმართულებები და სხვა.
სასწავლო პროგრამა შეგიძლიათ აირჩიოთ თურქეთში.
პროგრამა გღძელდება 9-78 კვირის განმავლობაში.

არის თუ არა სასწავლო პროგრამა ანაზღაურებადი?
სასწავლო პროგრამის განმავლობაში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიიღოთ ანაზრაურება თქვენს მიერ გაწეული სამუშაოს შესაბამისად. ყველა სახის
საწსწავლო პროგრამა ანაზღაურებადია.
*გამონაკლისია, რამდენიმე სახის სასწავლო პროგრამა , რომელიც მოკლევადიანია და გრძელდება 6-12 კვირის განმავლობაში. ხშირ შემთვევაში ისინი
არ ითვალისწინებენ ანაზღაურებას.

რას ფარავს სასწავლო პროგრამა?
სასწავლო პროგრამის განმავლობაში თქვენთვის უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი, აისეკი გეხმარებათ საცხოვრებლის მოძებნაში
და დაბინავებაში, ასევე უზრუნველყოფილია ტრანსპორტი.

ხშირად დასმული კითხვები
თავად მომიწევს საცხოვრებლის ქირის დაფარვა?
ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ თავად შეამოწმოთ პროგრამა, პროგრამების მიხედვით შეგიძლიათ აირჩიოთ პროგრამა, რომელიც ასევე ფარას საცხოვრებლის
ხარჯებს, ან პროგრამა, რომლის შემთხვევაშიც, თავდ მოგიწევთ საცხოვრებლის ხარჯის დაფარვა.

*ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავსირდეთ პროექტის სხვა მონაწილეებს და გაიყოთ ხარჯები.

იმ შემთხვევაში თუ უარს მივიღებ შესაბამისი კომპანიისგან დამიბრუნდება თუ არა პროექტისათვის გაწეული ხარჯები?
საბუთების შეგროვებას და პროექტის ღირებულების გადახდას გიწევთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიმღები მხარე დაგიდასტურებთ, რომ თქვენ აკმაყოფილებთ
მათ მოთხოვნილებებს და შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა მათ პროექტში.
*მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პანდემიის გამო შეიქმნება პრობლემა თქვენ გიბრუნდებათ პროექტის საფასური ან იღებთ შესაბამის ვაუჩერს, რომელიც გენახებათ
და გეძლევათ საშუალება კვლავ მიიღოთ მონაწილეობა პროექტში

ხშირად დასმული კითხვები
მჭირდება თუ არა უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი?
სტაჟირების უმეტესობა მოითხოვს მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხს, ასე რომ კარგი იქნება თუ გექნებათ ბაკალავრის ხარისხი მიღებული

თქვენი პროფესიის შესაბამისად.

სად შემიძლია გადავამოწმო პროექტი?
https://aiesec.org/opportunity/global-teacher/1262078
https://aiesec.org/opportunity/global-teacher/1280296

https://aiesec.org/opportunity/global-teacher/1279527

sakontaqto informacia

saxeli-gvari-მაკა შავაძე
Eel-fosta: Makvala.shavadze@aiesec.net
telefoni: 551 08 01 39

aisek saqarTvelo
gisurvebT warmatebas!

