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Програма стажування в Данії 
Вимоги до практикантів 

• 19-29 років 
• неодружений 
• аграрна освіта (коледж, університет, інститут, училище - студент або випускник) 
• доведений досвід роботи на фермі обраного типу (наприклад - зернові та с/г техніка, молочні 

корови або свиноферма) 
• права на автомобіль та трактор 
• добрий розмовний рівень англійської або німецької мов 

Інформація щодо перебування в Данії: Типи розміщення: переважно свиноіерми та молочні ферми 
або змішані ферми (молочна + польові культури, свиноферма + садівництво). Декілька ферм (15-25  
на рік загалом) приймають практикантів для стажування   у галузі садівництва, конярства, 
лісівництва, фруктів, птахівництва та хутра. Біля 5 місць пропонується на спеціалізоване 
рослинництво. 
Стандартний   робочий  час - 37  годин  на тиждень.  Понаднормова праця  відшкодовується за  
рахунок додаткового вільного часу або виплачується у розмірі 74,39 ДК/годину (брутто, тобто до 
відрахування податків). Який з двох варіантів буде обрано, залежить від фермера. 
Зарплатня: до відрахування податків - 5,530 ДК на місяць плюс проживання та харчування. Після 
сплати податків - приблизно 4,000 ДК на місяць. Зарплатня піднімається після 6 місяців перебування 
в Данії до 7,247 ДК нп місяць. Для студентів податки складають приблизно 8 відсотків. До зарплатні 
додається приблизна вартість харчування та проживання. 50 ДКК на місяць відраховується на 
обов'язкове медичне страхування. 
Перші шість тижнів є випробним терміном. Протягом цього часу фермер також як і практикант 
можуть вирішити зупинити стажування з повідомленням за два тижні. Якщо фермер свідчить, що в 
практиканта немає достатньо досвіду   або знань мови, або якщо в практиканта негативне 
відношення до роботи, приймаюча організація організовує відвідання ферми з метою роз'яснення 
ситуації.  Якщо скарги є справедливими, практикант має повернутися додому.  Якщо існують інші 
проблеми,  приймаюча організація  намагається знайти нове розміщення. 
Адміністративний внесок до приймаючої організації складає: Перебування до 4,5 місяців - 1,500 ДК, 
перебування більше 4,5 місяців - 2,500 ДК. Як правило, цей внесок відраховується із зарплатні 
практиканта протягом перших двох місяців стажування в Данії. З 2006 року запроваджено штрафні 
санкції у випадку, якщо практикант відмовляється від поїздки після того, як знайдено контракт та 
розпочато процес оформлення дозволу на роботу, 1000 ДК не повертаються. 
Термін перебування в Данії складає від 8 до 12 місяців, зазвичай початок стажування - весна. 
Мінімальний термін оформлення документів складає 4 місяці, тож якщо ви бажаєте розпочати 
стажування в березні 2008, документи мають бути надані не пізніше листопада 2007. 
Необхідні документи: 
•      СЕРТИФІКАТ ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ 

• заповнена анкета (РОЗБІРЛИВО, ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ) 
• резюме 
• 6 фото 
• копя закордонного паспорта (всі заповнені сторінки) 
• копія внутрішнього паспорта (всі заповнені сторінки) 
• дві рекомендації (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)3 
• копія прав на автомобіль та трактор 
• повна виписка предметів, що вивчаються, кількість годин (або копія залікові' книжки з 

перекладом) -ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
• копія диплому та виписки з оцінками з перекладом  - ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ та довідка з місця 

роботи - МАЄ БУТИ ПОВ'ЯЗАНО З СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
• фотографії з місць роботи (у галузі, яку практикант обирає) 

Вартість програми складає 4750 грн\ з авіа перельотомРекомендація має стосуватися лише роботи, 
яку практикант виконував на фермі. Має бути вказано розмір ферми, де працював практикант, який тип 
ферми, яку саме роботу і який проміжок часу виконував практикант. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД ВИКЛАДАЧІВ 
ТЕОРЕТИЧНИХ ДІСЦИПЛІН НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ! 

4 Права на автомобіль мають бути міжнародного зразка. В іншому випадку, фермер вимагатиме, щоб практикант 
отримав ліцензію міжнародного зразка в Данії. Це коштує прибл. 1000 ДК 
5 екв. 950 доларів США. Компанія залишає за собою право змінювати вартість програми в залежності від курсу 
валют 


