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GYAKORNOKI ÉS PUBLIKÁCIÓS 

LEHETŐSÉG 
 

 FELSŐBBÉVES* HALLGATÓK SZÁMÁRA 
 
 

Az Európai Parlamenti Szemle gyakornoki programot hirdet. 
 
Az Európai Parlamenti Szemle (www.corvinusembassy.com/ep) a Corvinus 
Külügyi és Kulturális Egyesület tudományos munkájának eredményeként 
létrejött, elemzéseket is tartalmazó tájékoztató honlap. Célunk, hogy naprakész 
háttéranyagainkon keresztül mutassuk be az Európai Parlament működését, és 
betekintést engedjünk a képviselők munkájába. 
 
A gyakornoki program során a jelentkező az általa választott kutatási 
irányhoz kapcsolódva végzi munkáját, konzulense támogatásával. 
 
A 2008/09-es évre meghirdetett kutatási területek: 
  

1. Az Európai Unió intézményi kérdései 
a. intézmények evolúciója a Római Szerződéstől "Lisszabonig" 
b. EU28 - Bővítés nizzai alapokon? 
c. Európai Tanács szerepének változása 
d. soros elnökségek (tagállamonként, tematikus és teoretikus bontásban) - soros-

elnöki szerepfelfogások 
e. Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe a közösségi 

döntéshozatalban 
f. nemzeti parlamentek szerepe a kormányok integrációs politikájának 

befolyásolásában 
g. bizottsági rendszer és komitológia 
h. lobbizás, érdekérvényesítés az EU-ban (civil szervezetek) 
i. Bizottság vs. Európai Tanács - policy making vs. strategy making 
j. változó súlyok a lisszaboni alapokon kinevezendő új vezetők esetén  
 

2. Az Európai Unió gazdasága / döntéshozatal 
a. az Európai Unió gazdasági kapcsolatai harmadik országokkal 
b. tagállami érdekek vs. közös politikák 
c. az EU fejlesztéspolitikája (külső segélyezés) 
d. szabadkereskedelem és fejlesztés kapcsolata – elméleti kérdések, politikai 

megfontolások, jogi realitások 
e. az EK, mint a nemzetközi jog alanya (nemzetközi szerződések, nemzetközi 

szervezetek) 
f. döntéshozatal, érdekegyeztetés a tagállamok között 
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g. az EU-s szintű döntéshozatal politikai és jogi kérdései 
 

3. EU külkapcsolatok, bővítéspolitika 
a. az Európai Unió bővítéspolitikája 
b. a tagjelölt államok előrehaladása, csatlakozási tárgyalások 
c. Törökország helye az Európai Unióban 
d. az Európai Unió szomszédságpolitikája 
e. az Európai Unió a Balkánon 
f. a Mediterrán Unió perspektívái, jövője 
g. bővítés vagy mélyítés? 
h. az Európai Unió kapcsolatai Svájccal és az EGT-vel 
i. az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatai  
j. az Európai Unió humanitárius missziói 
k. az Európai Unió választási megfigyelései 
l. a EU-politikusok hatása az európai külpolitikára 

 
4. Energiapolitika / Bel- és Igazságügyi Együttműködés 

a. A formálódó uniós energiapolitikai nehézségei: létezhet-e közös politikaként? 
b. Az unióban egyre népszerűbb biodízel: közösségi vállalások az élelmiszerpiac 

rovására? 
c. Növekvő gázpiac: Európa növekvő gázéhségének kielégítése 
d. Déli Áramlat vs. Nabucco: kiegészíthetik-e egymást? 
e. A harmadik pillér egyes politikáinak közösségiesítése: tényleg működik a 27-

ek együttműködése itt? 
f. Biometrikus adathordozók körüli vita: a jövő biztonsága vagy lehetőség a 

visszaélésre?  
g. A közös menekültügyi politika irányában haladva (francia elnökség 

prioritásának elemzése)  
h. EU határainak megerősítése, Schengen zóna külső biztonsága (Magyarország 

szerepe) 
 
A választott terület meghatározza a gyakornok fő kutatási vonalát, és ennek 
megfelelően kap konzulenst, de folyamatosan együttműködik a gyakornoki 
program többi résztvevőjével és érdeklődése szerint más témákkal is 
foglalkozhat. 
 
A választott területért felelős kutató feladata, hogy támogassa a gyakornok 
szakmai fejlődését beleértve tudományos diákköri dolgozat vagy más 
kutatómunka elkészítését is.  
 
A gyakornokok feladata: 

• Választott kutatási irányának megfelelően rövid elemzések készítése.. 
• Kisebb rovatok kezelése (pl.: „A héten az EP-ben”, „Hónap témája”) 
• EP sajtójának figyelése 
• Interjúk készítése 
• Részvétel konferenciákon, beszámoló készítése 
• Részvétel az Egyesület rendezvényeinek lebonyolításában 
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A gyakornokok lehetőséget kapnak tudományos munkáik online publikációjára. 
 
A feladatok rugalmas munkaidőben akár otthonról is elláthatók, a személyes 
részvételt igénylő elfoglaltságok szervezésekor igyekszünk figyelembe venni a 
gyakornokok időbeosztását, egyéb elfoglaltságait. 
 
Gyakornoki helyeinkre felsőbbéves* hallgatók jelentkezését várjuk.  
 
További információ és jelentkezés: 
Életrajzzal és motivációs levéllel 2008. október 15-ig, az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  
 

Nász Adrienn főszerkesztő: adrienn.nasz@corvinusculture.com 
Kalmár Szilvia hírszerkesztő: szilvia.kalmar@corvinusculture.com 

Tősér Júlia szerkesztő: julia.toser@corvinusculture.com 
Csetri Orsolya szerkesztő: orsolya.csetri@corvinusculture.com 


