Naši stažisti u 2011: zašto su izabrali Beogradski centar za
bezbednosnu politiku i šta je to novo što su stekli?
Datum
jul. '11.
14.
Stažisti Beogradskog centra za bezbednosnu politiku dolaze iz cele Srbije i različitog su obrazovnog
profila. Iako bi ova organizacija trebalo da bude posebno atraktivna za studente političkih nauka i
bezbednosnih studija, Centar pokriva i druge značajne teme kao što su studije roda i javno mnjenje. Mnogi od
naših stažista dolaze ovde kako bi stekli stvarno radno iskustvo i produbili svoje znanje u određenoj
istraživačkoj oblasti koja je značajna za njihove buduće karijere, ciljeve koji leže u srcu istraživačkog iskustva
u Centru. Stažisti su angažovani u svakodnevnom radu istraživača Centra i često dobijaju mogućnost da
prisustvuju konferencijama, radionicama i učestvuju u istraživanju na terenu, zajedno sa individualnim
istraživačkim projektima koje mogu da dobiju. Naši istraživači su visoko ocenili svoje iskustvo u Centru; ipak,
važno je da čujete šta oni sami imaju da kažu o tome. Miljana, stažista iz devete generacije, je izabrala BCBP
zbog specijalizacije bezbednosnih pitanja, komentarišući takođe i atmosferu u Centru na koju je naišla, nakon
što je počela sa stažiranjem.
„Priključila sam se BCBP kao bi proširila fond znanja u oblasti bezbednosti koje primam kroz redovne studije
na fakultetu...Zapamtiću lojalnost, dobru atmosferu, profesionalne ljude i priliku za sticanje novih znanja u
zavisnosti od nečijeg sopstvenog angazovanja.“
Stevan, takođe stažista devete generacije, smatra da će stažiranje biti veliki pripremni alat za njegovu
budućnost, ne samo u smislu onoga što je uradio tokom svog stažiranja, već i ljudi koje je upoznao kroz svoj
rad.
„Verujem da su veštine koje sam stekao tokom ove prakse i znanja o reformi sektora bezbednosti, ne samo u
Srbiji, već i generalno, su velika stvar za moj budući profesionalni i lični razvoj. Naravno, kontakti koje sam
napravio su nezamenjivi...Mislim da je zaista moguće da u budućnosti radim u think tank organizaciji i Centar
je svakako doprineo takvoj mojoj odluci. Naterali su me da verujem da je promena moguća.“
Kliknite na prateći fajl da biste saznali više o tome odakle su došli, zašto su se priključili, kakvo je njihovo
iskustvo u toku prakse, i na koji način ovo stažiranje može da im pomogne u njihovim planovima za budućnost.
Rio Ragland
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