Kilka opinii uczestników:
Wiec tak. Staż przebiega ok. Wczoraj byłam na uroczystej gali
rozdania nagród dla najlepszej Belgijskiej firmy w Polsce. Poznałam
dużo ludzi z różnych firm, z którymi wymieniliśmy sie wizytówkami.
Mam bardzo dużo pracy ale juz w grudniu dwa moje artykuły
zostaną opublikowane na stronie internetowej tego Stowarzyszenia
AiA.
Praca jest bardzo ciekawa, Bruksela jest interesującym miejscem.
Bardzo milo spędzam czas. Jestem zadowolona ze stażu.
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Kilka opinii uczestników:
Jestem zachwycona stażem i Brukselą :) Wszystko jest super!
Pracuję nad bardzo ciekawą sprawą, mam możliwość pogłębienia
swojej znajomości prawa unijnego i stosowania go w praktyce. W
przyszłym tygodniu w ramach stażu mam wziąć udział w ciekawej
prezentacji i debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości
waluty Euro. Poznaję ciekawych ludzi różnych narodowości.
Chciałam zapewnić, że jestem bardzo zadowolona ze stażu i mój
pobyt w Belgii przebiega bardzo pomyślnie :). Żałuję tylko, że staż
nie trwa dłużej!
Jeszcze raz zapewniem, ze staż w Brukseli był wspaniałym
doświadczeniem i jestem bardzo zadowolona, że go odbyłam.
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Kilka opinii uczestników:
Udało mi się znaleźć pracę, między innymi dzięki stażowi
zagranicznemu. Chciałabym jeszcze raz podziękować Pani za pomoc
w całym okresie trwania naszej współpracy.
Jestem mega zadowolona z wyjazdu, bo mam świetną możliwość na
spędzenie czasu w międzynarodowym gronie. Samo miasto,
otoczenie, możliwość wyjazdów, życie po pracy jest świetne i na
pewno będę zachwalać ideę wyjazdu na zagraniczny staż.
Staż był dla mnie niezwykłym doświadczeniem i dużą porcją wiedzy
- jeśli nawet niekoniecznie z zakresu prawa jako takiego - to z
zakresu wielu innych sfer życia, której pewnie będąc tutaj na
miejscu nie miałabym okazji mieć. Bardzo się cieszę, że dzięki
Uczelni Łazarskiego mogłam wyjechać do Berlina.
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Kilka opinii uczestników:
Wieści z pierwszego tygodnia są bardzo dobre. W Kancelarii
szalenie życzliwi i ciepli ludzie oraz póki co ciekawe zadania, więc
naprawdę jestem bardzo zadowolona z pobytu. Mieszkanie
całkiem ok, do pracy blisko autobusem. Malta jest bardzo
niejednorodnym krajem, ale potrafi zachwycić! Mnie najbardziej
i tak zachwyca morze :)
Może Pani spokojnie mówić, że stażystka z Malty jest szczęśliwa
z powodu wyjazdu!
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