
 

Staż dziennikarski w redakcji portalu UniaEuropejska.org  

Redakcja portalu UniaEuropejska.org poszukuje dziennikarzy do 

przygotowywania bieżących informacji o wydarzeniach w Europie, felietonów, 

komentarza, a także do tworzenia i opracowywania haseł do Encyklopedii o 

Unii Europejskiej. Osobom aktywnym zapewnimy możliwość zawodowego 

rozwoju w ramach portalu, zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz referencje. 

Portal UniaEuropejska.org zawiera bieżące wiadomości dotyczące Unii Europejskiej i 

Europy, a także informacje dotyczące między innymi podstaw prawnych, poszczególnych 

polityk, unijnych instytucji czy historii integracji europejskiej. Na portalu zamieszczane są 

również wywiady, komentarze, felietony, recenzje książek, informacje o ciekawych 

wydarzeniach i konferencjach, a także linki do interesujących stron internetowych. 

Wydawcą portalu jest Fundacja Koncept Europa. 

Zakres obowiązków: 

Portal prowadzony jest przez wolontariuszy. Dlatego też szukamy osób, które chciałyby 

regularnie zamieszczać bieżące wiadomości/newsy dotyczące opisywanej problematyki. 

Chętnie przyjmiemy również pomoc w redagowaniu informacji podstawowych do części 

encyklopedycznej portalu. W dziale "Analiza UniaEuropejska.org" zamieszczamy natomiast 

dłuższe publikacje analityczne przygotowane przez dziennikarzy. Zapraszamy również osoby, 

które będą chciały przeprowadzać wywiady, pisać felietony czy recenzje.  

Wymagania: 

Od dziennikarzy wymagamy: 

-znajomości tematyki integracji europejskiej, struktur Unii Europejskiej, bieżących wydarzeń 

w Europie 

- umiejętności pisania tekstów i poprawności językowej 

- zaangażowania i regularności 

- dobrej organizacji pracy 

- mile widziana znajomość języków obcych 

Co oferujemy: 

Poziom zaangażowania dziennikarza zależy przede wszystkim od jego chęci, a osobom 

aktywnym zapewnimy możliwość rozwoju w ramach portalu, zaświadczenie o odbyciu 

http://www.uniaeuropejska.org/index.php


praktyk oraz referencje. Szczegóły zaliczenia praktyk dostępne są na stronie portalu: 

http://www.uniaeuropejska.org/staz. 

Każdy dziennikarz pracuje pod opieką przydzielonego mu redaktora, który czuwa nad 

poziomem pisanych tekstów i udziela wszelkich wskazówek i pomocy przy pisaniu i 

rozwijaniu warsztatu pisarskiego. Zaletą praktyk na portalu jest możliwość odbywania ich 

na odległość i w dowolnym czasie – wystarczy komputer z dostępem do internetu. 

Staż na portalu UniaEuropejska.org da Ci szansę na to, aby przekuć swoją wiedzę o UE i 

Europie w praktykę i wzbogacić zawodowe portfolio. 

Kontakt: 

Osoby zainteresowane projektem prosimy o przesłanie CV oraz informacji dotyczącej 

preferowanej tematyki na adres:  

redakcja@uniaeuropejska.org 

Zachęcamy serdecznie do odwiedzenia naszego portalu. 

http://www.uniaeuropejska.org/staz
mailto:redakcja@uniaeuropejska.org



