
 

 

DA uspořádá ve spolupráci se studenty EU 

Careers Ambassadors na jaře a na podzim 2020 

semináře / diskuse studentů se studenty  týkající 

se kariéry v EU, které  povedou studenti-

velvyslanci kariéry v EU na akademický rok 

2020/2021. 

 

Dne 18. 3. 2020 proběhne veletrh práce na Vysoké 

škole ekonomické v Praze  

a zaměří se na informace o pracovních 

příležitostech, stážích a výběrových řízeních v 

institucích EU. 

 

 

DA ve spolupráci s Eurocentry zorganizuje  6-8. 

dubna 2020 celodenní semináře zaměřené na 1. 

kola (CBT) testů EPSO. Účastníci zde získají 

informace, jak se na testy přihlásit a praktické 

tipy, jak v nich uspět. Tyto testy povede expert na 

vstupní testy do institucí EU. 

6. /8. 4. Praha: místo bude upřesněno 

7. 4. Brno: Masarykova univerzita, Brno 

 

Možnosti kariéry v EU

 
 

 
 

1. Informační semináře o možnostech 
kariéry se studenty-velvyslanci kariéry 
v EU 

Jaro a podzim 2020 + 
průběžně celý rok 

 

 

2. Informační semináře o možnostech 
kariéry v institucích EU 
 

18. 3. 2020 VŠE 
 
 
 
 

3. Školení s École Nationale 
d’Administration (ENA) – Celodenní 
informační seminář zaměřený na 1. kolo 
konkurzů do institucí EU (CBT) 
 
 

6. - 8. dubna 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Seminář zaměřený na přípravu na CBT 
(zahraniční lektor)  

 

Zajímá Vás kariéra či stáže v institucích EU? 

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále 

jen „ DA MZV“) uspořádá v roce 2020 řadu přednášek o pracovních 

příležitostech a stážích v institucích EU, stejně jako přípravných seminářů, 

které Vás připraví na výběrová řízení. Další krok, včetně přihlášky, je už na 

Vás!  

Pro více informací k jednotlivým kurzům sledujte stránky Diplomatické akademie 

Ministerstva zahraničních věcí. 

 https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/index.html 

postech v institucích EU. 
 

Semináře 
 



 

V dnech 27-28. 4. 2020 uspořádá DA praktické 

semináře na PC, které účastníky připraví na 1. 

kolo konkurzů do institucí EU, jež proběhne 

formou tzv. computer-based test (CBT). 

Semináře budou vedeny zahraničním lektorem 

a budou zaměřeny na důkladné procvičení 

příkladů v reálných podmínkách na PC. 

 

 

MZV/DA na podzim uspořádá v Praze v sídle 

MZV půldenní seminář zaměřený na 1. kolo 

testů EPSO (CBT). Seminář povede zahraniční 

expert na vstupní testy do institucí EU. 

MZV/DA a regionální Eurocentra dále 

zorganizují další 1-2 semináře zaměřené na 

průběh 1. kola testů EPSO v krajských městech. 

 

DA zorganizuje semináře zaměřené na další kola 

testů EPSO, jež proběhnou v tzv. Assessment 

Center. Seminářů se mohou zúčastnit občané ČR, 

kteří v roce 2020 uspějí v 1. kole (CBT) testů 

EPSO. Semináře ve formě webinářů k 

Assessment Center proběhnou na jaře a na 

podzim v návaznosti s načasováním konkurzů do 

institucí  EU, tedy zveřejnění výsledků 

předchozího kola testů EPSO. 

 

 

 

 

 

V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte: vyberkaeu@mzv.cz                 

Přihlášky ke konkurzům: https://epso.europa.eu/ 

Aktuální informace o jednotlivých seminářích naleznete na stránkách MZV/DA: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/index.html 

 

4. Seminář zaměřený na přípravu na 1. kolo 
– praktické cvičení na PC (zahraniční lektor)  

 
 

28. – 29. dubna 2020 
 
 
 
 

5. Seminář zaměřený na přípravu na CBT 
(zahraniční lektor)  
 

Podzim 2020 
27-30. října 2020 

 
 
 

6. Semináře zaměřené na další kola 
konkurzů do institucí EU – 

Assessment Centre  

 

 

Jaro / podzim 2020 
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