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Ing. Mirka Kortusová, absolventka Stavební fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.
Od roku 2006 zajišťuje v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha oblast public relations a od roku
2007 působí ve Středisku bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha jako finanční koordinátorka projektů.

V letech 1995-2002 pracovala na Městském úřadu v Chomutově, z počátku jako referentka a od roku 1999 jako vedoucí
odboru životního prostředí, dopravy a služeb, kde zajišťovala jak výkon státní správy v přenesené působnosti, tak i
výkon samosprávy obce a to v oblastech – životní prostředí, doprava a služby. V průběhu praxe na městském úřadu
získala Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku silniční a městské dopravy (vyhl. MV ČR
č,260/91Sb.). V letech 2002-2005 zajišťovala jako OSVČ inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Projekty
• 2008 - dosud

  "EUSECON – A New Agenda for European Security Economics"
Projekt 7. rámcového programu EU (FP7).
Finanční manažerka

• 2007-dosud
   „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti
IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní
výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad
  na bezpečnostní politiku".
Projektová manažerka

• 2006
  Bezpečné Česko v bezpečné Evropě
Projektová manažerka
  www.eurobb.cz

• 2006
  Projekt vzdělávacího, poradenského a konzultačního centra pro zkvalitnění strategického řízení  Zkrácený název:
„Tréninkové centrum strategického řízení“
Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR a rozpočet hlavního města Prahy v rámci operačního programu
jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Prahy - rozvoj dalšího vzdělávání
Projektová manažerka
  Vzdělávací centrum (JPD3)

Členství a funkce ve společnostech a organizacích
2009 – dosud Členka správní rady občanského sdružení   „CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku

a jejich rodin“
2008 – dosud Členka redakční rady časopisu   „Central European Journal of Public Policy“
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