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KIM JESTEŚMY?

Lider wśród polskich think tanków, Instytut Kościuszki, realizuje szereg krajowych i międzynarodowych 
projektów poświęconych tematyce bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, zmian geopoli-
tycznych i gospodarczych związanych z rozwojem nowych i przełomowych technologii. Angażując do 
współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzyna-
rodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwa-
niami cyberprzestrzeni dla Polski i Europy.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

EUROPEAN CYBERSECURITY FORUM – CYBERSEC

Instytut Kościuszki jest inicjatorem i głównym organizatorem największej konferencji w Europie Środkowo-
-Wschodniej  poświęconej strategicznym aspektom cyberprzestrzeni. 

CYBERSEC DISINFO LAB: PROJEKT PROZODIA

Zespół analityków Instytutu Kościuszki podjął współpracę z jedną z najlepszych polskich uczelni tech-
nicznych – Akademią Górniczo-Hutniczą – w zakresie namierzania i przeciwdziałania dezinformacji. 
Projekt Prozodia to połączenie technicznego zaplecza konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej oraz 
naukowego potencjału Instytutu Kościuszki.

GIRLSgoCYBER

Projekt, który poprzez edukację z zakresu cyberbezpieczeństwa i programowania miał na celu zachęcić 
kobiety do rozpoczęcia kariery w sektorze ICT i cyberbezpieczeństwa. Zrealizowany we współpracy 
z Akademią Górniczo-Hutniczą.

EUROPEAN CYBERSECURITY JOURNAL

Publikacja poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa, której celem jest tworzenie rekomendacji dla 
europejskich decydentów, podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz 
wypracowywanie rozwiązań. 

CYBERSEC HUB

Klaster polskich przedsiębiorców współpracujących w ramach cyberbezpieczeństwa. Połączenie 
badań, technologii i innowacji, którego celem jest rozwój sektora cyberbezpieczeństwa w regionie. 
Przedsięwzięcie jest także częścią większego programu, wspierającego otwarcie się przedsiębiorstw 
na zagraniczne rynki.

INSTYTUT TO PONAD …

6 edycji Europejskiego 
Forum Cyberbezpieczeństwa 
– CYBERSEC

20 projektów

30 wybitnych ekspertów 60 publikacji 
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OFERTA WSPÓŁPRACY

CZEGO OCZEKUJEMY? CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

Proaktywna realizacja roli łącznika pomiędzy 
środowiskiem akademickim a instytutem.

Udział w innowatorskich przedsięwzięciach 
o tematyce cyberbezpieczeństwa, o zasięgu 
krajowym, międzynarodowym i globalnym.

Promocja działalności Instytutu Kościuszki 
w mediach społecznościowych.

Możliwość udziału w pracach nad publikacjami 
Instytutu Kościuszki.

Aktywność w kołach studenckich, środowisku 
uniwersyteckim itd., obejmująca popularyzo-
wanie działalności Instytutu Kościuszki.

Rozwój własnych zainteresowań naukowych 
powiązanych z obszarami badawczymi instytutu.

Wsparcie w zwiększaniu zasięgów oraz dotarciu 
do nowych grup odbiorców.

Pierwszeństwo w rekrutacjach stażowych Insty-
tutu Kościuszki.

Zaangażowania w wybrane inicjatywy instytutu. Możliwość realizacji własnych inicjatyw.

Dyspozycyjność w ramach współpracy ok. 12 
godzin w miesiącu (w zależności od realizowa-
nych projektów).

Zaświadczenia o współpracy oraz rekomendacje 
dla przyszłego pracodawcy.
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KOGO POSZUKUJEMY?

Chcesz dowiedzieć się jak w praktyce wygląda praca w think tanku?

Ciekawią Cię innowacyjne przedsięwzięcia, kreatywne projekty?

Masz ochotę zobaczyć jak od zaplecza powstają konferencje na skale międzynarodową?

Jesteś osobą otwartą na nowe znajomości i nową wiedzę?

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki poszukuje ambitnych, zmotywowanych studentów, chcących 
połączyć swoją aktywność akademicką ze współpracą z organizacją pozarządową oraz zdobyć doświad-
czenie w pracy w organizacji pozarządowej.

Osób ambitnych, samodzielnych, komunikatywnych, umiejących pracować w grupie i dobrze gospo-
darować czasem. Jesteś kandydatem idealnym, jeżeli Twoja aktywność studencka nie ogranicza się do 
uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach, a z sukcesem angażujesz się w różne inicjatywy.

Nasze biuro znajduje się w Krakowie, jednakże nie ograniczamy terytorialnie swojej działalności. 
Przeciwnie, jesteśmy gotowi ją poszerzać. Nie mieszkasz w Krakowie? Nie szkodzi, jesteśmy otwarci na 
osoby mieszkające poza Krakowem, a nasza współpraca może przebiegać całkowicie zdalnie!

REKRUTACJA

Termin składania aplikacji: 31 stycznia

Planowany termin rozpoczęcia współpracy: nowy semestr akademicki

Sposób aplikacji: CV z klauzulą o ochronie danych osobowych należy wysłać na adres hr@ik.org.pl, 
wpisując: Studencki Ambasador w temacie wiadomości.

Przesłanie do Stowarzyszenia Instytut Kościuszki („Stowarzyszenie”) danych osobowych w zakresie 
szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez 
Stowarzyszenie w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Oferowany staż/projekt jest bezpłatny, jednakże po jego 
ukończeniu istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

ZNAJDZIESZ NAS NA:

mailto:hr%40ik.org.pl?subject=Studencki%20Ambasador
https://ik.org.pl/
https://pl-pl.facebook.com/InstytutKosciuszki
https://twitter.com/ikosciuszki?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC7aoeGBe_dITBSLV_7f7eGA

