Zostań inżynierem Świata z IAESTE!
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
IAESTE- kim jesteśmy?
IAESTE to prężna, międzynarodowa organizacja założona w 1948 roku na Imperial College
w Londynie. Działamy prawie na całym Świecie. W Polsce istniejemy od 50 lat przy 15
najlepszych uczelniach w kraju, w tym przy Politechnice Warszawskiej. Zrzeszamy zdolnych
i ambitnych studentów. Współpracujemy również z wieloma uniwersytetami, firmami
i instytucjami edukacyjnymi, które wspierają naszą działalność. Naszymi partnerami są takie
firmy jak Coca Cola, Reckitt Benckiser, Solaris, Comarch i wiele innych. Organizujemy
wydarzenia o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i światowym.
IAESTE – czym się zajmujemy?
Naszym głównym zadaniem jest organizacja praktyk zagranicznych i pomoc w rozwoju
edukacyjnym młodych ludzi. Co roku umożliwiamy wyjazd za granicę ok. 400 ambitnym
młodym ludziom, dając im szansę skonfrontowania różnych podejść do nauki i pracy, oraz
spędzenia wakacji w międzynarodowym towarzystwie. Praktyki są płatne, organizowane przez
uniwersytety, prywatne firmy oraz instytuty badawcze. Ośrodki te zajmują się różnymi branżami
techniki i przemysłu, dzięki czemu każdy ma szanse znaleźć ofertę dla siebie. Każdy może
wyjechać! Wystarczy chcieć!
PRAKTYKA – Jak to działa?
Projekt „praktyki” to międzynarodowa wymiana praktyk i staży skierowana do
absolwentów i studentów uczelni technicznych, ekonomicznych i medycznych. Celem projektu
jest wymiana doświadczeń oraz zebranie nowych umiejętności w firmach i organizacjach za
granicą. Pierwszy etap to zgłoszenie się w czasie akcji „rekrutacji na praktyki”, która zazwyczaj
odbywa się na przełomie listopada i grudnia- trwa to krótką chwilkę, a może wpłynąć na całe
wasze życie. Wypełniamy krótki formularz na naszej stronie internetowej i wciskamy „wyślij”.
To tyle! Proste prawda?! Ale żeby nie było tak łatwo, po aplikacji należy jak najszybciej
dostarczyć do nas zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z ostatnich dwóch semestrów.
Kolejnym krokiem jest napisanie egzaminu językowego, który przeprowadzamy w porozumieniu
ze szkołą językową (nie honorujemy certyfikatów językowych) w podanym wcześniej terminie.
Po uzyskaniu wyników z egzaminu, publikowany jest ranking, według którego rozdzielane są
oferty. Co jest brane pod uwagę w rankingu? Oczywiście średnia z ocen, którą dostarczycie,
punkty z egzaminu językowego, a także punkty uzyskane za działalność w IAESTE (jeśli byliście
lub jesteście aktywnymi członkami). Sam rozdział praktyk zwykle odbywa się w połowie lutego.
Po rozdziale praktyk wszyscy szczęśliwi posiadacze ofert są informowani o niezbędnych
dokumentach, które muszą dostarczyć, oraz o spotkaniu objaśniającym sposób ich wypełniania.
Gdy dokumenty zostaną wypełnione według dokładnych instrukcji, a koordynator wymiany uzna
ich poprawność i zgodność z postawionymi wymogami, wysyłamy je do IAESTE danego
państwa, a oni do instytucji docelowej. Firma dostaje pełen pakiet i podejmuje ostateczną decyzję

o przyjęciu. Oczywiście 99% decyzji jest pozytywnych. A co potem? Potem można rozpocząć
przygotowania do wyjazdu.
PRAKTYKA – kto może wyjechać?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta. To właśnie Ty możesz wyjechać na praktykę, zdobyć
doświadczenie, poznać nową kulturę i technologie oraz spędzić niezapomniany czas za granicą.
Jedyne czego wymagamy to ambicja i status studenta. Na praktyki wyjeżdżają najlepsi. Jeśli
uważasz, że to właśnie Ty, zgłoś się do naszego programu. My dajemy Ci szanse, ale to od
Ciebie zależy czy z niej skorzystasz.

Skazani na praktyki!
INFORMACJE
Jeśli zdecydujesz się na udział w praktykach IAESTE, musisz wiedzieć, że:
•
•
•
•
•
•

minimalny okres odbywania praktyk to 4 do 6 tygodni- zazwyczaj w miesiącach
wakacyjnych
maksymalny okres trwania praktyki to nawet rok
za praktyki dostajesz wynagrodzenie
wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w podjęciu decyzji, na temat oferty,
którą chcesz wybrać, będą w ofercie m.in.: wysokość wynagrodzenia, koszty
zakwaterowania, miejsce pracy, tematykę i zakres obowiązków
na miejscu m.in. w zakwaterowaniu pomoże Ci zagraniczny komitet IAESTE
praktyki są bezpieczne i sprawdzone

Praktyki, praktykami…
…a co jeśli ktoś chciałby zaangażować się w działalność IAESTE?
Nic prostszego – wystarczy śledzić naszą stronę internetową lub fanpage na facebook’u
i wyczekać moment kolejnej rekrutacji do IAESTE. Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku.
Pierwsza na jesieni (październik), a druga na wiosnę (marzec/kwiecień). Jeżeli rozpiera Cię
energia, a głowa aż boli od pomysłów.. Męczy Cię rutyna, a dodatkowo marzy Ci się
zaangażować w jakiś projekt, to zapraszamy do nas. Bo przecież jak znaleźć się w wielkim
świecie bez doświadczenia?!
Stawiamy więc pytanie: Masz chęć zainwestować w siebie i rozwinąć nowe umiejętności,
a przede wszystkim stać się częścią czegoś wyjątkowego? Zapraszamy do nas!!!

Jak wygląda działalność w organizacji?
Przy Politechnice Warszawskiej działa jeden z wielu Komitetów Lokalnych w Polsce. Każdy
Komitet składa się z zarządu, koordynatorów grup roboczych i członków zwyczajnych.
W zależności od preferencji, a także umiejętności, osoby aplikujące przydzielane są do grup
roboczych PR, HR, IT, grupy zajmującej się wymianą praktykantów(I&O), a także grupy od
kontaktów z firmami (J&FR). Każda z grup ma ściśle ustalone działania i projekty, którym musi
sprostać. Oczywiście zostaje miejsce dla innowacyjnych pomysłów, jeśli tylko macie ochotę
podjąć się nowego wyzwania. Działając z nami nabędziesz umiejętności, o których nawet nie
marzyłeś. Nauczysz się poruszać wśród pracodawców i szefów czołowych firm i światowych
marek. Dostaniesz możliwość koordynowania ważnych wydarzeń, gdzie potrzeba wykazać się
kreatywnością, obowiązkowością, odpowiedzialnością i zaradnością, a także często wyobraźnią.
My nie znamy nudy. Każdy znajdzie miejsce dla siebie w zależności od swoich preferencji.
Czym jeszcze się zajmujemy?
Udzielamy się jako organizacja w wielu wydarzeniach. Uczestniczymy w KONIKU,
Juwenaliach, Targach pracy. Organizujemy nasze wewnętrzne wydarzenia takie jak: Wigilia,
Jajeczko- czyli spotkanie Wielkanocne, urodziny IAESTE i wiele innych. Dodatkowo czynnie
bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach takich jak Case Week czy LabView. Od roku 2012
jako macierzysty Komitet organizujemy Gadget Race.
Te nazwy nic Ci nie mówią? Ok, więc po krótce…
CaseWeek to innowacyjny projekt wdrażający warsztat w formie case study - studium
przypadku. Jest to tydzień jednocześnie odbywających się warsztatów na kilku uczelniach w
Polsce. Warsztaty są prowadzone przez czołowo firmy działające na naszym rynku. Oczywiście
poza pomocą w przygotowaniach do tego wydarzenia, potrzebujemy też chętnych na odbycie
warsztatu. Jest to niezwykła okazja zaprezentowania swoich umiejętności przed potencjalnym
pracodawcą, poznania środowiska zawodowego od kuchni, a także szansa zdobycia praktyki w
Polsce. Firmy organizujące z nami warsztaty, bacznie obserwują warsztatowiczów, więc to może
być Twoja szansa! Każdy uczestnik pod koniec warsztatu dostaje certyfikat poświadczający
udział w wydarzeniu.
Gadget Race to konkurs stworzony dla studentów i nie tylko! Zadaniem każdego kto chce
do niego przystąpić i jednocześnie spełnia warunki określone w regulaminie jest stworzenie
innowacyjnego rozwiązania, którym może być wynalazek, patent, projekt urządzenia, koncepcja
rozwiązania technicznego lub technologicznego. Jest to szansa dla młodych naukowców, którzy
nie mają funduszy na swój pomysł lub potrzebują pomocy w jego realizacji. Zgłoszenia zbierane
są z całego kraju.
LabView- 30-godzinne warsztaty obejmujące zakres CORE1 i CORE2. Zakończone
bezpłatnym egzaminem CLAD. Prezentowany kurs pokazuje podstawy graficznego
programowania w LabVIEW: tworzenie prostych aplikacji (VI), podstawowe struktury
programistyczne, komunikacja ze sprzętem, obróbka danych i zapis na dysk twardy. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie pełną wersję studencką środowiska LabVIEW, dzięki
czemu będzie mógł kontynuować edukację po zakończeniu szkolenia. Wszyscy biorący udział

w szkoleniu otrzymają zaświadczenie odbycia kursu, podpisane przez firmę National
Instruments.
Akcja Lato- wakacje to bardzo pracowity okres dla naszych członków. Wtedy właśnie
przyjeżdża do nas najwięcej praktykantów z za granicy. Organizujemy im zakwaterowanie,
odbieramy z lotniska, pomagamy odnaleźć się w nowym miejscu, a dodatkowo świetnie się
bawimy. Jest to wspaniała okazja do podszkolenia języka, poznania nowej kultury i nawiązania
międzynarodowych przyjaźni. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, w tak gorącym
okresie przyda się każda głowa pełna pomysłów. W ramach tego wydarzenia organizowany jest
również Warsaw Weekend. Jest to jeden weekend w wakacje, w czasie którego przyjeżdżają do
Warszawy praktykanci z całej Polski i wszyscy wspólnie spędzają czas. Oczywiście IAESTE
zajmuje się całą organizacją tego przedsięwzięcia od kwaterunku po lokal na wieczorną
integrację.
Jeśli zainteresowaliśmy Cię choć trochę to zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
i fanpage na facebooku. Dzięki temu możesz być na bieżąco z naszymi działaniami i brać czynny
udział w organizowanych przez nas akcjach.
Zdecyduj już dziś, czy program IAESTE jest dla Ciebie.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://www.iaeste.pw.edu.pl/
Nie przegap!

