
Máš šancu získať: 

Ponúkame Ti program
HUAWEI SEEDS FOR THE FUTURE!

O HUAWEI

Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je popredným svetovým 
poskytovateľom infraštruktúry informačných a telekomunikačných 
technológií (IKT), ako aj inteligentných zariadení. Naším záväzkom je 
prinášať digitálne služby ľuďom, domácnostiam a organizáciám pre plne 
inteligentný svet. Máme viac ako 197 000 zamestnancov a pôsobíme vo 
viac ako 170 krajinách a regiónoch. Naše technológie slúžia viac ako trom 
miliardám ľudí na celom svete.  Všetko, čo vyvíjame a dodávame našim 
zákazníkom, je bezpečené, spoľahlivé a v súlade so skúsenosťami z našej 
30-ročnej histórie. 

1.Informujeme, že ide o neplatený program. 

• možnosť zúčastniť sa vstupných a pokročilých kurzov o fungovaní kľúčových technológií súčasnosti – 

5G, cloud computing alebo AI;

• zažiť tradičnú a modernú Čínu prostredníctvom virtuálnych prehliadok miest alebo priestorov rýchlo 

rastúcich čínskych firiem, nahliadnu do histórie spoločnosti Huawei;

• nadviazať interakciu s expertmi spoločnosti Huawei, externými podnikateľmi, profesormi alebo 

vedcami, a zapoja sa do skupinových diskusií so študentmi z iných krajín na široké spektrum tém

– od kybernetickej bezpečnosti až po sektor „aerospace“;

• odštartovať projekt „Tech4Good,“ ktorý im pomôže nadobudnúť schopnosti využiteľné v oblasti 

sociálneho podnikania, riešenia problémov a leadershipu;

• na konci kurzu okrem cenných skúseností získate certifikát a pripojíte sa do LinkedIn komunity 

absolventov.

Koho hľadáme?
Uchádzači o účasť v projekte Huawei Seeds for the Future 2022 musia spĺňať nasledujúce kritériá:

• Status vysokoškoláka alebo čerstvého absolventa (po dialógu s organizátorom) s vynikajúcimi 

akademickými výsledkami

• Akademický talent (posudzuje univerzita)

• Dostatočná znalosť anglického jazyka (minimálne B2, odporúčaný C1)

• Úprimný záujem o telekomunikačné a technologické problémy, záujem o vzdelávanie. 1

Ako sa prihlásiť?
Kontaktujte slovenskú pobočnú Huawei Technologies (Slovak) na ema.mrkvicova@huawei.com

V rámci prihlasovania musia jednotliví študenti dodať nasledujúce materiály: 

• Životopis v angličtine

Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra 2022. Program bude prebiehať 7. – 14. novembra 2022.

Si študentom/študentkou bakalárskeho alebo magisterského stupňa, a hľadáš 
príležitosť získať jedinečné vedomosti z praxe? Zaujíma Ťa sektor IKT? Vidíš svoju 
budúcnosť v tomto odbore? 

Ak si na tieto otázky odpovedal/a „áno,“ hľadáme práve Teba! 


