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Istnieje możliwość wyjazdu do 

ponad 90 państw!!!



W Warszawie przyjęliśmy praktykantów z:

Hiszpanii

Meksyku

Rumunii

Ukrainy

Czech

Niemiec

Wielkiej Brytanii

Czarnogóry

Belgii

Turcji

Bośni

Finlandii



Jacek
Kraj praktyki: Indie

Moja praktyka polegała na wykonaniu

oprogramowania do wykrywania ataków

DoS/DDoS oraz ich łagodzenia w sieciach

komputerowych. Atmosfera w instytucie była

rewelacyjna! Z moim opiekunem naukowym

kontakt utrzymuje do dziś. Ludzie w firmie byli

bardzo życzliwi i skorzy do pomocy w każdej

sytuacji. Zwiedziłem wiele wspaniałych miejsc,

poznałem niezwykłych ludzi i zdobyłem

mnóstwo nowych doświadczeń. Komitet

lokalny IAESTE w Manipalu służył pomocą i

informacją w każdym calu. Zawsze mogłem na

nich liczyć. Praktyka była super, to były wakacje

mojego życia!!! Wszystkim gorąco polecam!



Monika
Kraj praktyki: Portugalia

Praktyka polegała na pracy w laboratorium

chemicznym na uniwersytecie. Atmosfera w

pracy była przecudowna. Pracowałam w

niewielkiej grupie, ale za to bardzo ze sobą

zgranej i zżytej. Zawsze mogłam na nich liczyć.

Spędziłam w Lizbonie 4 najlepsze miesiące

mojego życia. Zdobyłam doświadczenie i wielu

przyjaciół. Wszystkim polecam. Portugalia jest

przepiękna. Przygoda życia!



Róża
Kraj praktyki: Kolumbia

During my work at architecture office in Ibague I get

good experience in knowledge and awareness at

architecture area. I deal with a lot of good projects and

architects whom I was working with. They broaden

more my mind in designing and gave me new view of

architecture. Internship in Colombia gave me a lot of

experience and I would like to benefit more from

opportunities which give me organization IAESTE.



Asia
Kraj praktyki: Japonia

Przez dwa miesiące pracowałam w Sapporo na

Uniwersytecie Hokkaido. Moja praktyka

polegała na przeprowadzaniu doświadczeń w

tunelu aerodynamicznym. Pracowałam w

młodym i energicznym zespole, gdzie każdy z

chęcią służył mi radą i pomocą . Oprócz tego,

że wiele się nauczyłam miałam niesamowitą

szansę poznać Japońską kulturę i kuchnię. Czas

spędzony tam, był najlepszym w moim życiu!

☺



KASIA
Kraj praktyki: Brazylia

Przez dwa miesiące pracowałam na

uniwersytecie UNESP w Assis. Moja praktyka

polegała na prowadzeniu badań z dziedziny

psychobiologii z wykorzystaniem zwierząt

laboratoryjnych. Zdobyłam cenne

doświadczenie zawodowe. Poza tym poznałam

wielu wspaniałych ludzi oraz zwiedziłam

cudowny kraj. Były to wakacje mojego życia,

które wiele mnie nauczyła.



Jędrzej
Kraj praktyki: Korea Południowa

W czasie trzech miesięcy praktyki w Koreańskim

Instytucie Technologii Przemysłowej prowadziłem

badania nad hodowlą bakterii w celu produkcji

biopaliw.

Przed pobytem w Korei nie zdawałem sobie

sprawy jak różna od tego co znamy na co dzień

może być kultura innego kraju. Praktyka dała mi

nie tylko profesjonalne doświadczenie, ale też

ogromnie poszerzyła mój światopogląd.



Justyna
Kraj praktyki: Czechy

Na swoją dwumiesięczną praktykę wybrałam

się do przecudownej Pragi. Pracowałam w

laboratorium chemii organicznej nad

kaliksarenami i porfirynami z bardzo zgraną i

przebojową grupą ludzi. Czas wolny spędzałam

z praktykantami z całego świata. Wspólnie

odkrywaliśmy zakątki Pragi, podróżowaliśmy w

poszukiwaniu najpiękniejszego miejsca w

Czechach. Zawarłam wiele przyjaźni, które do

trwają do tej pory!



Karolina
Kraj praktyki: Szkocja

Przez 3 miesiące pracowałam w laboratorium

w Glasgow, gdzie analizowałam próbki

biologiczne. Byłam częścią niesamowitego

zespołu, z którym do dziś łączy mnie bardzo

ciepła relacja. Przez cały czas przebywałam w

towarzystwie ponad 30 praktykantów z

najróżniejszych zakątków świata. Razem

zwiedzaliśmy zachwycająco piękne krajobrazy

Szkocji i spędzaliśmy czas wolny. Ciężko mi

opisać jak fantastyczny i był to dla mnie czas i

jak cenne okazało się doświadczenie, jakie tak

zdobyłam.



Ewa

Kraj praktyki: Szkocja

Przez okres 9 tygodni pracowałam na Univercity of

Strathclyde w Glasgow. Przeprowadzałam

labratoryjne badania dotyczące mechaniki płynów

oraz wymiany ciepła. Zdobyte tam doświadczenie

pozwoliło mi po powroie znależć dobrą pracę w

Polsce, a międzynarodowe przyjaźnie zawiązane w

Szkocji trwają aż do dzisiaj. Dla mnie ten kraj jest

najpiękniejszym miejscem na Ziemi o którym zawsze

będę ciepło myśleć i chętnie do niego wracać.
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