Praktykanci uczący się tych trzech zawodów
administracyjnych są szkoleni w części teoretycznej
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1. Kształcenie w zakresie nietechnicznej służby

Lekcyjna część kształcenia odbywa się w

administracyjnej wyższego szczebla

placówce Rheinisches Studieninstitut w Köln-

(Tytuł po ukończeniu: licencjat Bachelor of

Rodenkirchen. Praktyczna część studiów odbywa się

Laws/Arts)

w różnych filiach stowarzyszenia Landschaftsverband

Warunkiem udziału w szkoleniu na poziomie stanowiska

Rheinland (przeważnie w Köln-Deutz).

wyższego szczebla w służbie publicznej jest matura i
kwalifikacje dające nieograniczone prawo do ubiegania

Ta nauka trwa dwa lata.

się o przyjęcie do placówek wyższego szkolnictwa

Stawka wynagrodzenia praktykantów wynosi

zawodowego (Fachhochschule).

okrągłe 1.300,- euro miesięcznie. Podczas
nauki praktykanci otrzymują status urzędnika

Twoje dziecko stoi przed wyborem
zawodu?

W ramach przygotowania praktykanci uczęszczają do

służby cywilnej. Dlatego wymogiem jest posiadanie

wyższej szkoły zawodowej administracji publicznej

obywatelstwa Niemiec lub innego państwa

Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung

członkowskiego Unii Europejskiej.

NRW w Kolonii. Tu nabywają wiedzę teoretyczną dla
swej późniejszej pracy w administracji publicznej.

3. Kształcenie w specjalności pracownika
administracyjnego

Z pewnością wspierasz swoje dziecko w znalezieniu
ciekawej możliwości kształcenia i zdobycia zawodowych

Praktyczna część studiów odbywa się w różnych

perspektyw. Rodzice to przecież ważni doradcy swoich

filiach stowarzyszenia Landschaftsverband Rheinland

Warunkiem udziału w nauce w specjalności

dzieci podczas wyboru zawodu.

(przeważnie w Köln-Deutz).

pracownika administracyjnego jest ukończenie
średniej szkoły zawodowej (np. świadectwo

Landschaftsverband Rheinland –
atrakcyjny pracodawca!

Studia w tym dualnym systemie kształcenia trwają

ukończenia szkoły średniej – Realschulabschluss).

ogółem trzy lata. Stawka wynagrodzenia praktykantów
wynosi miesięcznie okrągłe 1.360,- euro.

Lekcyjna część kształcenia odbywa się w

W trakcie studiów praktykanci otrzymują status

placówce Rheinisches Studieninstitut w Köln-

Landschaftsverband Rheinland jest stowarzyszeniem

urzędnika służby cywilnej. Dlatego wymogiem jest

Rodenkirchen oraz w szkole zawodowej w Kolonii

lokalnych samorządów powiatów i miast na prawach

posiadanie obywatelstwa Niemiec lub innego państwa

powiatu w Nadrenii oraz regionu Akwizgranu (Aachen).

członkowskiego Unii Europejskiej.

Nasze działania koncentrujemy na wspieraniu młodzieży
oraz na pomocy socjalnej i zdrowotnej na rzecz 9,7
miliona obywateli Nadrenii.
Oferujemy pewne miejsce pracy, uczciwe

Praktyczna część studiów odbywa się w różnych
filiach stowarzyszenia Landschaftsverband Rheinland

2. Kształcenie w zakresie ogólnej służby

(przeważnie w Köln-Deutz).

administracyjnej średniego szczebla
(Tytuł po ukończeniu: Verwaltungswirt/-in –

Ta nauka trwa ogółem trzy lata.

specjalista ds. administracji publicznej)

Stawka wynagrodzenia praktykantów wynosi
okrągłe 1.000,- euro miesięcznie.

wynagrodzenie i różne możliwości zawodowe.
Związek samorządowy Nadrenii (Landschaftsverband

Warunkiem udziału w szkoleniu dla służby

Nie przewiduje się nadania statusu urzędnika służby

Rheinland) oferuje w swojej filii w Köln-Deutz trzy

administracyjnej średniego szczebla jest ukończenie

cywilnej. Dlatego nie ma ograniczeń związanych z

rodzaje szkolenia administracyjnego:

średniej szkoły zawodowej (np. świadectwo ukończenia

obywatelstwem.

szkoły średniej – Realschulabschluss).

