
 

 

Oferta praktyk w Instytucie Spraw Publicznych 
 w Programie Polityki Europejskiej i Migracyjnej 

 

 

Zapraszamy na praktyki w Programie Polityki Europejskiej i Migracyjnej Instytutu 
Spraw Publicznych  
Praktykant/ka będzie miał/a możliwość  zapoznania się z działalnością pozarządowej 
instytucji analitycznej, pogłębienia wiedzy na tematy europejskie, zwłaszcza w dziedzinie 
relacji polsko-niemieckich, a także zdobycia praktycznego doświadczenia z zakresu 
koordynacji i rozliczania projektów, desk research oraz analizy danych. Praktykant/ka 
będzie wspierał zespół w realizacji projektów dotyczących tematyki stosunków polsko-
niemieckich, polsko-niemieckiej współpracy miast i komunikacji, a także projektów z 
zakresu tematyki integracji uchodźców i migrantów.  
                                                                                                                                 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think 
tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. 
Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii 
życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z 
ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów 
badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie 
książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków 
rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy 
organizacji pozarządowych. 
 
Program Polityki Europejskiej i Migracyjnej koncentruje się na badaniu i analizie 
aktualnych relacji Polski z innymi państwami europejskimi (Unia Europejska i najbliższe 
otoczenie Unii), monitorowaniu działalności instytucji Unii Europejskiej oraz analizowaniu 
polskiej i unijnej polityki wobec migrantów i uchodźców, w tym polityki integracyjnej.  
Naszym celem jest współtworzenie merytorycznej debaty, promowanie dobrych praktyk i 
proponowanie rozwiązań dla decydentów na szczeblu unijnym oraz na szczeblu polskiej 
administracji rządowej i samorządowej. Realizujemy go poprzez publikowanie raportów, 
organizowanie seminariów i konferencji oraz angażowanie się w debatę publiczną. 
 
Oferujemy: 

 ciekawy program praktyk w renomowanym polskim think tanku,  

 indywidualną opiekę Kierownika Programu, 

 zaświadczenie o odbyciu praktyk, w tym możliwość zaliczenia praktyk studenckich. 
 
Od kandydata/kandydatki oczekujemy:   

 umiejętności analitycznego myślenia,    

 znajomości bieżących zagadnień społeczno-politycznych, zwłaszcza europejskich, 
wiedza z zakresu stosunków polsko-niemieckich będzie dodatkowym atutem 

 samodzielności i dobrej organizacji pracy, 

 znajomości obsługi MS Office, 



 

 
   

 znajomości języka niemieckiego; posługiwanie się językiem angielskim będzie 
dodatkowym atutem 

 Ukończonego min. II roku studiów (preferowane kierunki: Politologia, Stosunki 
międzynarodowe, Europeistyka, Socjologia), 

 Dyspozycyjności (min.20 godz. tygodniowo), 

 Otwartości i komunikatywności 
 
 

Okres trwania praktyk: 2-3 miesiące. Planowany termin rozpoczęcia praktyk do ustalenia 
 
Praktyki są bezpłatne. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym.  
Termin – aplikacje przyjmujemy na bieżąco, mile widziane zgłoszenia do dnia 13 lutego 
2020 roku pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl 
W temacie wiadomości prosimy wpisać: praktyki w PPEM. 
Więcej o Programie Polityki Europejskiej i Migracyjnej ISP www.isp.org.pl/Programy  
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http://www.isp.org.pl/Programy

