IAESTE České republiky
K založení IAESTE v roce 1948 vedla snaha zprostředkovat studentům technických oborů
praxe v zahraničí. Od té doby jsme už jen z České republiky vyslali na praxi do zahraničí
stovky studentů a i ty můžeš být jedním z nich.
Výměnný program funguje tak, že IAESTE sežene v každé zemi firmy nebo univerzity, které by
si na praxi chtěli vzít zahraničního studenta, a získané nabídky praxí si pak mezi sebou země
vymění (proto výměnný program). Praxe jsou především pro studenty z různých technických
oborů, od stavebnictví, architektury, strojírenství, elektrotechniku, IT po chemii, farmacii nebo
také ekonomii. IAESTE v současnosti tvoří 86 členských zemí, takže kromě Evropy se nabízí
možnost vycestovat i do exotičtějších zemí, jako je třeba Ghana, Ekvádor, Japonsko nebo
Kazachstán.

Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

studenti a absolventi do 1 roku na českých VŠ
získáš praxi ve svém oboru, zlepšíš si cizí jazyky
mezi 18 a 30 lety
6 týdnů - 1 rok
dle požadavků IAESTE pobočky v zahraničí
dle nabídky zaměstnavatele v zahraniční

Výjezdy na praxi koordinují lokální centra IAESTE na univerzitách, kde IAESTE působí. Proto
je důležité, na které univerzitě studuješ:
a) jsi studentem na univerzitě, kde působí IAESTE (ČVUT Praha, VŠCHT Praha, TU Liberec,
VŠB-TU Ostrava, ZČU Plzeň, UTB Zlín a brněnské univerzity VUT, MZLU a MUNI,které patří
pod lokalní centrum na VUT v Brně ). Při žádosti o praxi budeš patřit pod lokální centrum tvé
univerzity.
b) jsi studentem univerzity nebo vysoké školy, na které nepůsobí IAESTE. Můžeš se zúčastnit
výběru praxí pouze po požádání o výjimku u některého z lokálních center. Stačí si vybrat se
seznamu lokálních center a kontaktovat je.

Program IDE pro IT studenty
IDE je zkratka International Development Experience a jedná se o mezinárodní letní projekt
studentské organizace IAESTE a organizace eClub ČVUT. Projekt je určen pro studenty IT, kteří
chtějí zdokonalit své dovednosti a vyzkoušet si, jaké je to pracovat na reálných projektech
zadaných skutečnými firmami z oboru.

IDE jsou ve skutečnosti dva projekty. Prvním z nich je projekt SCOPE pořádaný IAESTE
ČVUT, tím druhým je eClub Summer Camp, který pořádá eClub ČVUT.
Během celého léta budou studenti pracovat v mezinárodních týmech a vyvíjet projekty pod
vedením profesionálů z firem. Zároveň si vyzkouší, jaké je to pracovat za pomoci metodik
agilního vývoje jako je SCRUM nebo extrémní programování.
Podstatným prvkem IDE jsou mentoři, během léta budou studentům k dispozici mentoři pro
různé oblasti. Ti by jim měli nejen pomáhat, ale zároveň také motivovat či inspirovat. Pro
studenty to tak může být například první impulz k založení vlastního startupu.
Zároveň se v rámci projektu uskuteční celá řada přednášek, ať už týkajících se moderních
technologií, či neméně podstatných soft skills, jako je například organizace času či prezentační
dovednosti.
Naším cílem je pomoci studentům získat praxi, naučit se spolupracovat, poznat různé kultury a
podpořit jejich kreativitu.
Další podrobnosti o výměnném programu včetně zkušeností studentů z praxí můžeš najít na
http://www.iaeste.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=205
Kontaktní údaje:
Zíkova 4
166 36 Praha 6
e-mail: info@iaeste.cz, exchange@iaeste.cz

