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Fundacja Instytut Studiów Wschodnich od początku 

swojego istnienia prowadzi działalność na rzecz współpracy 

pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy 

Środkowo-Wschodniej. Projekty realizowane na różnych 

szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, 

gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy 

państwami tego regionu.

Od ponad 15 lat jako Fundacja organizujemy program praktyk 

studenckich Junior Staff stwarzając studentom możliwość 

uczestnictwa zarówno w jednej z największych konferencji  

o charakterze polityczno–gospodarczym w Europie 

Środkowo–Wschodniej, jak również w szeregu mniejszych 

wydarzeń o podobnym profilu. 

Udział w naszych konferencjach to szansa na zetknięcie się 

z elitami środowisk politycznych i biznesowych oraz zdobycie 

nowego doświadczenia organizacyjnego.  

O PROGRAMIE PRAKTYK
JUNIOR STAFF

KOGO SZUKAMY?

Studentów kierunków: ekonomia, zarządzanie, 
stosunki międzynarodowe lub pokrewne, jednak 
kierunek studiów nie jest najistotniejszy podczas 
rekrutacji. Doceniamy chęci do zdobywania wiedzy
i rozwoju. 

INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH
ORGANIZATOR FORUM EKONOMICZNEGO 

JAK WYGLĄDA PROCES 

REKRUTACYJNY?

01 Śledź nasze media społecznościowe i stronę www
02 Wypełnij formularz rejestracyjny.
03 Zaczekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
04 Weź udział w szkoleniach.
05 Dołącz do Zespołu organizacyjnego!

06 - 08 września: Forum Ekonomiczne: 
Karpacz

10 - 12 czerwca: Polsko-Węgierskie Forum 
Samorządowe: Tomaszów Lubelski

11 - 12 kwietnia: Europejski Kongres 
Samorządów: Mikołajki 

09 - 11   września: Festiwal Biegowy: 
Piwniczna-Zdrój

NASZE WYDARZENIA 2022   
2022                     

NASI NAJWAŻNIEJSI GOŚCIE

Mateusz Morawiecki (Premier Polski)
Janez Jansa (Premier Słowenii)
Denys Shmygal (Premier Ukrainy)
Jawel Taylor-Howard (Wiceprezydent Liberii)
Adam Niedzielski (Minister Zdrowia)
Andrej Dolezal (Minister Transportu i Budownictwa 
Słowacji)
David Anderson (Wiceprezes BP)
Swiatłana Cihanouska (Liderka białoruskiej
opozycji)

Podczas gdy jego pierwowzór, Forum w szwajcarskim 

Davos, zostało odwołane z powodu pandemii, Polacy 

utrzymali swoje „Davos wschodu.”

Konferencja jest oficjalnie prowadzona w trzech językach 

(polski, angielski i rosyjski) (...). W typowej debacie 

brali udział goście z Wegier, Polski, Czech i Niemiec.



KORZYŚCI DLA PARTNERÓW
I UCZESTNIKÓW PROGRAMU JUNIOR STAFF

Współpraca przy programie
Junior Staff umożliwia:

    Wzbogacenie oferty uczelni o program 
kształcenia umiejętności praktycznych.
    Pozycjonowanie uczelni jako lidera 
nowoczesnego modelu praktyk.              
    Promocję uczelni w mediach Forum  
Ekonomicznego.

UCZELNIE

Program Praktyk Forum Ekonomicznego to projekt 
długoterminowy. Nasza współpraca z praktykantami 
nie kończy się na jednej konferencji. Najlepsi dostają 
szansę na współpracę przy innych projektach.

Studenci uczestniczący w programie Junior Staff to 
osoby, które w praktyce zyskały cenne doświadczenie 
rozwijając z nami umiejętności organizacyjne, pracy 
w zespole i umiejętności komunikacyjne. 

Dlatego nasi studenci to wartość dla
pracodawców!

PARTNERZY BIZNESOWI

01 PRAKTYKANT
Praca  w jednej  z sekcjicustalonych  przez
Organizatora.

02 ASYSTENT KOORDYNATORA
Wsparcie koordynatorów, opieka nad grupą 
praktykantów. Wysoka ocena pracy umożliwia 
dalszy rozwój, 

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ PRAKTYKANCI?

Czynności   wykonywane w trakcie naszych
wydarzeń są zależne od sekcji, do której 
student zostanie przydzielony. Dyrektorowi 
organizacyjnemu podlega kilka sekcji 
tematycznych:  
sekcja  programowa, sekcja transportowa, sekcja 
sal seminaryjnych, sekcja wydawnictw, sekcja 
Recepcji Głównej, sekcja informacyjna. Każda
z sekcji posiada odpowiedniego opiekuna.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Praktyki poprzedzone są szkoleniami, podczas których uczestnikom przekazywane są niezbędne informacje 
dotyczące organizacji działań w czasie trwania konferencji. Organizator zapewnia studentom biorącym udział 
w programie zakwaterowanie oraz wyżywienie. 

Studenci, którzy zaliczą wszystkie szkolenia oraz praktykę podczas konferencji otrzymują oświadczenia 
o odbyciu praktyk.

03 KOORDYNATOR
Kierowanie pracą jednej z ustalonych przez 
Organizatora sekcji.

ETAPY ROZWOJU 
UCZESTNIKA PROGRAMU 
JUNIOR STAFF

ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! 



Cieszę się, że mogłam stać się częścią grupy Junior Staff i pomagać w organizacji Forum Ekonomicznego. Udział w tym 

wydarzeni był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, rozwijającym umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz 

możliwością weryfikacji moich zdolności krytycznego myślenia i szybkiej reakcji. Za dużą wartość uważam możliwość udziału 

w tak spektakularnym wydarzeniu grupującym ludzi nie tylko z Polski, ale również przedstawicieli innych państw, którzy dzielili 

się swoim doświadczeniem  i opiniami (...). Uczestnictwo w Forum utwierdziło mnie w przekonaniu, że doskonała znajomość 

języków obcych bardzo ułatwia bezpośrednie relacje między jego uczestnikami, a także umożliwia utrzymywanie efektywnych 

relacji biznesowych (...). 

Kiedy odwiedziłam forum, zdałam sobie sprawę, że dobrze wybrałam swój przyszły zawód. Zdobyłam duże doświadczenie 

i wiele znajomości. Jestem bardzo wdzięczna organizatorom za tę praktykę (...).

(...) Dzięki temu wydarzeniu (dop. red. Forum Ekonomiczne) mogłem wyjść na scenę przed setkami osób, co nauczyło mnie 

radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania decyzji w krótkim czasie. Spokojne podejście, komunikatywność i wzajemne 

zrozumienie to podstawa sukcesu. świetna przygoda którą każdemu bym polecił.

Czas spędzony na tegorocznym Forum Ekonomicznym pozostanie ze mną na długo (...) stanowi to efekt zachwytu tak 

ogromnym przedsięwzięciem - możliwością poznania ludzi zza tzw. szklanego ekranu, ale także wiąże się z przeświadczeniem, 

że wyniosłem z udziału w tych praktykach umiejętności oraz doświadczenie otwierające na przyszłość (...). Doceniam program 

praktyk Fundacji Instytut Studiów Wschodnich za profesjonalizm oraz stworzenie możliwości dla ludzi młodych na zdobycie 

doświadczenia daleko wykraczającego poza nasze codzienne, studenckie obowiązki.

STUDENTKA UEK, KRAKÓW

STUDENTKA WSH, WROCŁAW

STUDENT UJ, KRAKÓW 

STUDENT UWr, WROCŁAW

Wyjazd zarówno do Karpacza jak i na Festiwal Biegowy był pierwszym takim moim przedsięwzięciem. Całe wydarzenie 

idealnie zgrało się z moimi ambicjami względem przyszłej kariery (...) Dzięki udziałowi w Forum Ekonomicznym oraz Festiwalu 

Biegowym odkryłam w sobie nowe pokłady organizacji, pracowitości i chęci pomocy oraz zawierania nowych znajomości, 

które utrzymuję do dziś (...).

KOMPETENCJE 4.0 TO MY 

STUDENTKA UEK, KRAKÓW

UCZESTNICY PRAKTYK O PROGRAMIE JUNIOR STAFF

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI


