COMUNICAT DE PRESĂ
Oportunitate pentru companiile din UE de a-şi forma profesional
managerii în China
+++ Perioada de depunere a cererilor de înscriere în Programul de schimb şi formare
profesională pentru manageri UE - China (Managers Exchange and Training Programme METP) se va încheia pe data de 7 ianuarie 2010 +++ Programul de formare profesională în
afaceri şi cursuri de limbă în China, cu finanţare integrală va începe în mai 2010 +++

Beijing, 3 decembrie 2009 Companiile din Uniunea Europeană beneficiază de oportunitatea
unică de a le oferi managerilor săi o formare profesională ca experţi în China prin
intermediul unui proiect comun iniţiat de Comisia Europeană şi guvernul chinez. Managerii
şi persoanele fizice autorizate interesate de programul de zece luni, cu începere în mai 2010,
sunt încurajaţi ca pe parcursul următoarei luni să-şi depună cererile de înscriere până la data
de 7 ianuarie 2010.
Lansat iniţial în 2006, Programul de schimb şi formare profesională pentru manageri UE China (METP) a fost prelungit recent de către Comisia Europeană şi guvernul chinez ca
urmare a numărului din ce în ce mai mare de cereri.
Franz Jessen, Coordonatorul Unităţii Chineze a DG Relaţii Externe din cadrul Comisiei
Europene, salută prelungirea programului. "Acest program este un bun exemplu pentru
ceilalţi. Este construit pe ani de experienţă, iar participanţii au fost extrem de mulţumiţi,
considerând că au fost îndrumaţi pe o cale nouă care le va aduce beneficii în carieră.”
"Conceptul METP se bazează pe convingerea că un program de zece luni care include
cursuri de limbă, formare interculturală, stagii de pregătire şi vizite în cadrul companiilor
pune bazele unui succes pe termen lung într-una dintre cele mai dinamice economii din
lume", declară Stefan Hell, coordonatorul de echipă METP în Beijing. "Probabil aspectul cel
mai important este că METP nu se limitează la un anume sector industrial, astfel încât
managerii din orice sector se pot înscrie şi pot utiliza METP ca o trambulină pentru propriile
planuri de afaceri".
Un fost participant, Frédéric Poncin, pune în evidenţă experienţa concretă pe care METP o
asigură. “Există o diferenţă majoră între teorie şi practică într-un domeniu ca acesta – eşti
obligat să o trăieşti. Iar METP reprezintă trusa de supravieţuire".
Următoarea etapă a programului METP începe în luna mai 2010, termenul limită de
înscriere fiind data de 7 ianuarie 2010. METP asigură studii intensive în limba chineză de
afaceri, precum şi o experienţă practică pe parcursul stagiilor de lucru în cadrul mediului de
afaceri chinez. Programul cu finanţare integrală de la Comisia Europeană include un
stipendiu lunar.

Pe lângă plata întregii şederi în China, UE acoperă toate costurile programului de formare
profesională şi pune la dispoziţia participanţilor o alocaţie lunară (1.000 de Euro). Toţi
absolvenţii vor obţine o diplomă oficială, semnată de Ambasadorul UE în China şi de
Preşedintele Camerei de Comerţ Internaţional din China.
Solicitanţii nu trebuie să deţină cunoştinţe de limbă chineză. Pentru mai multe informaţii
privind modalităţile de depunere a cererilor de înscriere şi pentru informaţii generale despre
programul METP, vizitaţi www.metp.net.cn sau contactaţi linia de asistenţă METP la
numărul de telefon +49 69 15402 638.
***
The EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) is a five-year intergovernmental
cooperation project between the European Commission and the Government of the People's Republic of
China. Placed within the dynamic context of continuously evolving relations between the EU and China, the
non-profit programme is designed to enhance business expertise by developing European and Chinese human
resources. METP aims to train and financially support internships for 450 Chinese managers in the EU and
European managers in China. The programme is implemented by the China Council for the Promotion of
International Trade from 2006 to 2011, and total funding from the EC and the Government of China is 23
million Euros.
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