
 

 

 

Szakmai Gyakorlat a Tom Lantos Intézetben

 

A Tom Lantos Intézet elsősorban kutatóintézet, szellemi műhely, amelynek fő kutatási 
területe az emberi és kisebbségi jogok a kelet
Emellett esetileg az említett földrajzi területeken kívül is indít projekteket a 
demokratikus folyamatok előmozdítása és az alapvető emberi és szabadságjogok 
érvényesítése érdekében. 

 

A Tom Lantos Intézet szakmai gyakorl

 

Elvárások: 

• Folyamatban lévő vagy a közelmúltban befejezett tanulmányok a következő 
területeken: nemzetközi kapcsolatok, emberi jogok, politológia, jog, történelem, 
kommunikáció, illetve kapcsolódó területek;

• Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok irányába fennálló érdeklődés; 
• Folyékony angol nyelvtudás, további nyelvek ismerete előnyt jelent;
• Magyar nyelvtudás előnyt jelent;
• Kiváló számítástechnikai ismeretek;
• Önállóság, komplex problémamegoldó készség;
• Megbízhatóság és elhivatottság.

 

Az intézet elsősorban esélyegyenlőséggel kapcsolatos projektekhez
rendezvényszervezésre keres gyakornokokat. Az általában 3
gyakorlat időtartama megbeszélés szerint alakul, a gyakorlat bérezés
önéletrajz és angol nyelvű 
internship@tomlantosinstitute.hu

 

 

 

Szakmai Gyakorlat a Tom Lantos Intézetben 

A Tom Lantos Intézet elsősorban kutatóintézet, szellemi műhely, amelynek fő kutatási 
területe az emberi és kisebbségi jogok a kelet-közép európai és nyugat-
Emellett esetileg az említett földrajzi területeken kívül is indít projekteket a 
demokratikus folyamatok előmozdítása és az alapvető emberi és szabadságjogok 

szakmai gyakorlatra keres jelentkezőket. 

Folyamatban lévő vagy a közelmúltban befejezett tanulmányok a következő 
területeken: nemzetközi kapcsolatok, emberi jogok, politológia, jog, történelem, 
kommunikáció, illetve kapcsolódó területek; 

alapvető szabadságjogok irányába fennálló érdeklődés; 
Folyékony angol nyelvtudás, további nyelvek ismerete előnyt jelent;
Magyar nyelvtudás előnyt jelent; 

Kiváló számítástechnikai ismeretek; 

Önállóság, komplex problémamegoldó készség; 

elhivatottság. 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos projektekhez
keres gyakornokokat. Az általában 3-6 hónapos szakmai 

gyakorlat időtartama megbeszélés szerint alakul, a gyakorlat bérezés nélküli. Jelentkezni 
angol nyelvű motivációs levél elküldésével lehet az 

internship@tomlantosinstitute.hu e-mail címre. 

 

 

 

A Tom Lantos Intézet elsősorban kutatóintézet, szellemi műhely, amelynek fő kutatási 
-balkáni régióban. 

Emellett esetileg az említett földrajzi területeken kívül is indít projekteket a 
demokratikus folyamatok előmozdítása és az alapvető emberi és szabadságjogok 

Folyamatban lévő vagy a közelmúltban befejezett tanulmányok a következő 
területeken: nemzetközi kapcsolatok, emberi jogok, politológia, jog, történelem, 

alapvető szabadságjogok irányába fennálló érdeklődés;  
Folyékony angol nyelvtudás, további nyelvek ismerete előnyt jelent; 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos projektekhez, illetve 
6 hónapos szakmai 
nélküli. Jelentkezni 

motivációs levél elküldésével lehet az 

mailto:internship@tomlantosinstitute.hu

