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Vážené studentky, Vážení studenti, 

 

tentokrát Newsletter Institutu mezinárodních studií přináší řadu zajímavých nabídek 

pro magisterské studenty - štáž v rámci Coimbra Group Office v Bruselu 

nebo Cyber Security Academy organizovanou Prague Security Studies Institute. 

Studenty doktorských programů může zaujmout nabídka fellowshipu v rámci 

4EU+ Alliance. 

 

Příjemné čtení přeje 

Filip Šourek 

PR koordinátor IMS 

 

  

 

 

 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

Stáž: Coimbra Group Office 

Kancelář uskupení Coimbra Group hledá stážistu, který bude pracovat v malém dynamickém týmu v 

bruselské kanceláři organizace po dobu 6 měsíců, od konce září/ října 2021 do konce února/ března 2022 

(flexibilita dle domluvy).  

Termín podání přihlášek: pátek 3. září 2021 

Přihlášku a potřebné dokumenty zašlete na: vratislav.kozak@ruk.cuni.cz 

mailto:vratislav.kozak@ruk.cuni.cz


 

Více informací najdete zde. 

 

 

  

 

PSSI: Cyber Security Academy 

Ve dnech 4. - 8. 10. 2021 pořádá Prague 

Security Studies Institute ve spolupráci 

s Národním úřadem pro kybernetickou a 

informační bezpečnost již čtvrtou Cyber 

Security Academy. Jedná se o týdenní intenzivní 

kurz, který představuje nové trendy v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a spojitosti mezi 

technologickými, regulatorními a politickými 

aspekty tohoto odvětví. Skládá se z přednášek, 

workshopů a praktického tabletop cvičení. Je 

určený pro 20-30 univerzitních studentů a 

začínajících profesionálů. 

Více informací je k dispozici zde. 
 

 

 

 

PSSI: Robinson-Martin Security 
Scholars Academy 

  

Dále se studenti mohou hlásit na Robinson-

Martin Security Scholars Academy, která se 

zaměřuje na aktuální otázky mezinárodní 

bezpečnosti. Skládá se z 20 přednášek s českými 

i zahraničními odborníky, probíhajících jednou 

týdně ve večerních hodinách. 

Více informací je k dispozici zde.  

 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

 

Fellowship: Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective 

  

“Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective” is now opening a call for post-doc and 

doctoral fellows in Prague.  

https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=d04cf216d4&e=f7d4735a13
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=f6cea293cb&e=f7d4735a13
https://cuni.us1.list-manage.com/track/click?u=f521e656fe634961e37e6d0d4&id=05c665ec5c&e=f7d4735a13


 

Who can apply: postdoctoral researchers and advanced Ph.D. students from the partner universities 

involved in the 4EU+ Alliance: University of Warsaw, Sorbonne University, Heidelberg University, 

University of Milan, University of Copenhagen. 

Location: Charles University, Prague, Czech Republic. 

Duration: The short-term fellowship will last for 5-7 days, based on individual cases.  

Time frame: September 12th - November 14th, 2021.  

The fellowship consists of covered flight/train tickets, university-arranged accommodation, and a fixed 

daily allowance. 

General requirements: one-page motivation letter, CV and a clear 4EU+ university affiliation. 

How to apply: All required documents are to be sent to the email 4euplus@fsv.cuni.cz with "4EU+ 

fellowship, Prague" as a subject. 

 

Deadline: August 31, 2021.  
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