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• Co nas wyróżnia? 

• Projekty Globalne: 
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• KGHM – Kopalnia Talentów 
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• Reckit Benckiser – program ambasadorski 

• Projekty Komitetów 

• Program Płatnych Praktyk 

• IAESTE Alumni Network 



O IAESTE 

• IAESTE - zagraniczne praktyki, ambitne 
projekty, inwestycja w przyszłość, realizowanie 
swoich pomysłów, niesamowici ludzie i 
niezapomniane wspomnienia! 

• Jesteśmy organizacją o zasięgu 
międzynarodowym, której główna działalność 
opiera się na zbliżaniu środowisk 
akademickich z firmami i pracodawcami. 



Co nas wyróżnia ? 

• 13 aktywnych komitetów przy najlepszych 
uczelniach technicznych w kraju i nie tylko: 

• Akademia Górniczo - Hutnicza 

• Politechnika Gdańska 

• Politechnika Krakowska 

• Politechnika Lubelska 

• Politechnika Łódzka 

• Politechnika Poznańska 

• Politechnika Rzeszowska 

• Politechnika Śląska 

• Politechnika Warszawska 

• Politechnika Wrocławska 

• Uniwersytet Medyczny Łódź 

• Uniwersytet Łódzki 

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 



Co nas wyróżnia ? 

• Koordynacja działań w wielu komitetach 
jednocześnie. 

• Komunikacja skupiająca wszystkie jednostki. 

• Przygotowanie unikalnego programu 
współpracy w zależności od potrzeb miejsca i 
czasu partnera. 

• Elastyczność we współpracy z firmami. 

 



Projekty globalne. 

 

 

 

 

 

 

• Case Week to innowacyjny projekt wdrażający warsztat w 
formie case study - studium przypadku, szansa na nawiązanie 
bliskiego kontaktu między studentami i pracodawcami. Jest to 
tydzień jednocześnie odbywających się warsztatów na kilku 
uczelniach technicznych i nie tylko. 

 



CaseWeek 

• Pierwsza edycja odbyła się na politechnice Warszawskiej w 
2007 roku. 

• Od 2010 roku CaseWeek jest projektem ogólnopolskim – 
obecnie organizowanym na 9 różnych uczelniach: 

• Politechnika Warszawska 

• Półtechnika Gdańska 

• Akademia Górniczo – Hutnicza 

• Politechnika Lubelska 

• Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

• Politechnika Wrocławska 

• Politechnika Śląska 

• Politechnika Krakowska 

• Politechnika Poznańska 

 



CaseWeek 

• W 2012 roku przyciągnęliśmy 

 ponad 20 firm. 

• Zorganizowaliśmy ponad 40 

 warsztatów. 

• Przyciągnęliśmy na Case Study 

 ok. 1000 studentów z całego kraju. 

• Przygotowania do CaseWeek 

 trwają cały rok, a liczba warsztatów 

 wydłużyła wydarzenie do dwóch tygodni. 

• W roku 2013 planujemy rozszerzyć  

 CaseWeek na Monachium. 



CaseWeek - opinie 

,,Nie mamy wątpliwości, że każda inicjatywa zbliżająca świat akademicki 

do realiów biznesowych jest wartościowa. Ich rozdzielnie wydaje się być 

wręcz sztuczne bo utrudnia absolwentom płynne przejście na kolejny 

etap rozwoju, jakim jest podjęcie pracy zawodowej. Bardzo pozytywnie 

oceniamy organizację całego wydarzenia.’’ 

 

 

 

 

,,Dynamiczny i interaktywny charakter warsztatu zapewnił doskonałą 

zabawę wszystkim uczestnikom oraz dał posmak tego, co czeka ich 

w profesjonalnej karierze’’ 



KGHM – Kopalnia Talentów 

Na przełomie grudnia i stycznia IAESTE zostało 
wytypowane przez McKinsey do współpracy z 
ich partnerem KGHM, w projekcie Kopalnia 
Talentów. 

•  Współpraca  dotyczyła przeprowadzenia akcji marketingowej, 
mającej na celu przyciągnięcie studentów na nowy program 
praktyk KGHM. 
•   Zadaniem IAESTE było: 

•  Przeprowadzenie akcji promocyjnej we wszystkich 
komitetach lokalnych na okres jednego miesiąca 
•  Organizacja spotkania KGHM ze studentami AGH 



KGHM – Kopalnia Talentów 

• Korzyści dla Partnera: 
o Organizacja dedykowanego warsztatu/prezentacji promującego 

program firmy przez Komitet Lokalny IAESTE AGH: 
• Lokalizacja:  Akademia Górniczo-Hutnicza – jeden dzień między 03 - 05 kwietnia 

2012 

• Godziny trwania eventu  - około 10:00 – 15:00. Terminy mogą zostać 
dostosowane w razie potrzeby. 

• Zakres: stoisko na uczelni  + sala na wykład/warsztat. Sala dostępna około 12:00 – 
15:00. 

• Obowiązki Komitetu Lokalnego: rezerwacja sali oraz miejsca na stand, 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego, pomoc w rozstawieniu 
stoiska. 

• Promocja eventu realizowana za pomocą social media, ulotek oraz plakatów 

o Promocja na stronie iaeste.pl  

o Promocja eventu jak i oferty firmy na kanale Facebook IAESTE Polska 



KGHM – Kopalnia Talentów 

o Dystrybucja oferty poprzez listy mailingowe IAESTE Polska. 

o Promocja oferty Partnera poprzez Komitety Lokalne IAESTE Polska za 
pomocą:  

• stron internetowych 13 Komitetów Lokalnych,  

• kanałów Komitetów Lokalnych na Facebooku (ponad 2100 fanów, 13 fanpage’ów),  

• newsletterów informacyjnych oraz list mailingowych związanych z aplikowaniem 
studentów na wyjazd na praktyki (ok. 2000 osób),  

• for internetowych do których dostęp mają Komitety Lokalne, 

o Dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) z naciskiem na  

 

 Dzięki naszej współpracy  

 KGHM rekrutowało ponad  

 400 studentów. 



Szkolenia LabVIEW 

Firma National Instruments już od 36 lat jest pionierem i liderem w technologii 
urządzeń wirtualnych. National Instruments z siedzibą w Austin, w Teksasie 
zatrudnia ponad 6200 pracowników i ma oddziały w 40 krajach. Od dwunastu lat 
magazyn FORTUNE wymienia NI jako jedną ze 100 najlepszych firm, dla których 
warto pracować. 
W najbliższym roku przygotowujemy drugą już edycję szkoleń LabVIEW dla NI w 
komitetach IAESTE. 



Szkolenia LabVIEW 

Szczegóły: 
• Termin: kwiecień / maj 

• Wymiar: 4 godziny 

• Lokalizacja:  
• Politechnika Wrocławska 

• Politechnika Śląska 

• Akademia Górniczo – Hutnicza 

• Politechnika Gdańska 

• Politechnika Krakowska 

• Koszt: studenci za darmo 

• Rejestracja: za pośrednictwem 

 strony www.labview.iaeste.pl 

• Liczba osób: 80 na szkoleniu 

 

 

http://www.labview.iaeste.pl/


Szkolenia LabVIEW 

 Prezentowany kurs pokazywał 
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 
otrzymał bezpłatnie pełną wersję 
studencką środowiska LabVIEW, dzięki 
czemu mógł kontynuować edukację po 
zakończeniu szkolenia. 

 



Reckit Benckiser – program ambasadorski 

 
• Firma Reckit Benckiser współpracuje z IAESTE od 2008 roku. 

• Współpracę koncentrujemy na kilku wybranych przez Partnera 
uczelniach, poprzez wyselekcjonowanego przez IAESTE 
ambasadora.  

• Wszystkim ambasadorom  

 lokalnym przewodniczy  

 ambasador główny wybierany 

 z ramienia Biura Narodowego  

 IAESTE Polska. 



Reckit Benckiser – program ambasadorski 

IAESTE Zobowiązuje się do: 

• Nadania Sponsorowi statusu Partnera IAESTE Polska  

• Przeprowadzenia rekrutacji praktykantów zagranicznych na praktyki letnie w ramach 
międzynarodowego programu praktyk IAESTE Polska w ramach ofert otwartych oraz 
sprawowania pełnej opieki na praktykantem w jego czasie wolnym od pracy  

• Wsparcia Sponsora w rekrutacjach na stanowiska przewidziane dla polskich studentów i 
absolwentów 

• Wspierania Sponsora w budowaniu marki Sponsora jako pracodawcy poprzez realizację 
programu ambasadorskiego 

• Utworzenie grupy ambasadorów reprezentujących Sponsora  

• Wspierania Sponsora w budowaniu marki Sponsora jako pracodawcy poprzez organizację 
warsztatów case study. 

• Przedstawiania Sponsorowi w pierwszej kolejności ofert współpracy w ramach projektów, 
których organizatorem będzie IAESTE Polska 

 



Reckit Benckiser – program ambasadorski 

Korzyści dla Partnera: 
• Przeprowadzanie ankiet na temat znajomości firmy 

wśród studentów – szczegółowe raporty ankietowanych 

• Pomoc przy targach pracy – logistyka oraz zaplecze 
zasobów ludzkich na stanowiskach i standach 

• Tytuł Partnera Strategicznego 

• Całoroczna reklama na stronie IAESTE Polska 

• Organizacja dedykowanego eventu – RB Cays Days 

• Organizacja wycieczek do fabryki firmy 

• Jeden dodatkowy event indywidualnie przeprowadzony 
przez ambasadora na danej uczelni 

 

 



Projekty Komitetów 

Każdy z komitetów przeprowadza kilka projektów lokalnych poza 
głównymi projektami IAESTE Polska: 

• ogólnopolska rekrutacja - dwa razy w roku 

• rekrutacja na praktyki 

• recepcja zagranicznych praktykantów z dedykowanymi 
weekendowymi spotkaniami wszystkich praktykantów w 
poszczególnych miastach 

• Gadget Race – konkurs innowacyjności wśród studentów 

• Wyjazdy, olimpiady i wiele innych. 



Program Płatnych Praktyk 

Program Płatnych Praktyk to: 
 

•  promocja firmy na arenie międzynarodowej 

• rozwój wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa 

• wspieranie partnerstwa nauki i biznesu 

• prestiż wśród firm z branży 

 

Współpracuje z nami prawie 400 firm w całej Polsce  



Program Płatnych Praktyk 

FIRMA 
•realizuje uprzednio zadeklarowany 

program praktyk 

•zapewnia wynagrodzenie za odbytą 

praktykę 

 

IAESTE 
•przedstawia aplikację odpowiedniego kandydata, spełniającego określone 

przez Państwa wymagania 

•pomaga w załatwieniu wszelkich formalności związanych z przyjazdem 

studenta tzn. wizy, ubezpieczenia, umowy 

•odbiera i zapewnia zakwaterowanie na czas odbywania praktyki 

•opiekuje się i pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych problemów 

praktykanta podczas pobytu w kraju 

•stale pośredniczy w kontakcie między firmą a studentem przed rozpoczęciem 

i w trakcie trwania praktyki 



IAESTE Alumni Network 

Znajdź najlepszych pracowników poprzez IAESTE 
Alumni Network! 

Grupy docelowe: 
• Studenci kierunków inżynieryjnych  

i naukowych z międzynarodowym doświadczeniem  

• Młodzi  inżynierowie z 1-5letnim doświadczeniem zawodowym 

• Senior IAESTE alumni 

• Blisko 6000 zarejestrowanych użytkowników (Wrzesień 2012). Nasza sieć 
powiększa się średnio  
o 400 użytkowników miesięcznie 

 



IAESTE Alumni Network 

Korzyści:  

• Ukierunkowana promocja ofert pracy 

• Dostęp do kandydatów z prawdziwym doświadczeniem 
międzynarodowym i otwartymi na relokację  

• Globalna promocja Państwa firmy jako pracodawcy 

Wzrost:  

•  400 nowych użytkowników  
w miesiącu 

• Szacowana liczba powyżej 10000 użytkowników do lipca 2014 

 


