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Program Huawei Seeds for the Future 2021 
Studiujesz na poziomie licencjackim lub magisterskim i szukasz nowych możliwości rozwoju? 

Interesujesz się branżą ICT i nowymi technologiami oraz tym, jak zmienią przyszłość? 

Fascynuje Cię rozwój Azji, chcesz zgłębić kulturę regionu i przyczyny jego dynamicznego rozwoju?  

A do tego zależy Ci, by móc poznać innych młodych liderów z ponad 100 krajów świata? 

  

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi “tak”, to zapraszamy Cię do programu!  

 

Huawei – Kim jesteśmy? 

Założona w 1987 roku firma Huawei jest światowym liderem  

w dostarczaniu infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inteligentnych urządzeń.  

Zatrudniamy łącznie około 197 000 pracowników oraz działamy w ponad 

170 krajach i regionach, łącząc ze sobą ponad 3 mld ludzi. 

 

Huawei to jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie i wiodący dostawca rozwiązań 

telekomunikacyjnych, mających zastosowanie w technologiach stacjonarnych i bezprzewodowych. 

 

Świadczymy globalne usługi trzem grupom klientów: 

 Operatorzy telekomunikacyjni dostarczający Internet (szerokopasmowy i bezprzewodowy) oraz 

usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej 

 Przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, instytucje społeczne i zakłady użyteczności publicznej, 

a  także następujące branże: finanse, energetyka, transport i przemysł (m.in. rozwiązania chmurowe) 

 Klienci korzystający ze smartfonów, smartwatchów, laptopów i innych urządzeń. 

 

Co oferujemy? 

Wszystkim studentom i świeżo upieczonym absolwentom  

zainteresowanym rozwojem nowych technologii i karierą w branży ICT  

oferujemy możliwość udziału w unikalnym, międzynarodowym 

programie edukacyjnym online z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych. 

 

W ciągu 8-dniowego programu uczestnicy: 

 Wezmą udział w podstawowych i zaawansowanych kursach dot. przyszłości 

technologii, tj. 5G, AI i Cloud (chmura obliczeniowa) 

 Doświadczą tradycyjnych i współczesnych Chin poprzez wirtualne 

zwiedzanie fascynujących zakątków i szybko rozwijających się firm 

 Posłuchają wykładów czołowych ekspertów, przedsiębiorców,  

i naukowców na tematy - od cyberbezpieczeństwa po przemysł kosmiczny 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 
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 Zagłębią się w interaktywnej i dynamicznej pracowni, gdzie zorganizowane zostaną grupy dyskusyjne, 

debaty i rozmowy round table, by zapewnić wymianę międzykulturową z kolegami z ponad 100 innych 

krajów 

 Będą uczestniczyć w projekcie grupowym “Tech4Good” dotyczącym społecznej przedsiębiorczości, 

budowania umiejętności przywódczych i rozwiązywania problemów oraz pogłębienia poczucia 

odpowiedzialności społecznej 

 Zrozumieją historię firmy Huawei i jej rozwiązań technologicznych dzięki wirtualnym wycieczkom po 

laboratoriach i kampusie Huawei. 

 

Oficjalnie dołączysz do społeczności absolwentów, dzięki czemu przez cały rok będziesz otrzymywać 

zaproszenia na specjalne webinary, debaty, dyskusje przy okrągłych stołach z czołowymi ekspertami w 

dziedzinie nowych technologii. A to wszystko w gronie innych młodych liderek i liderów z ponad 100 

krajów świata. 

 

Kogo szukamy? 

Potencjalni kandydaci do programu Huawei Seeds for the Future w 2021 roku powinni spełnić 

nastepujące wymagania: 

 Być studentami (licencjat/magisterium) lub świeżo upieczonymi 

absolwentami ze świetnymi wynikami w nauce (potwierdzonymi wyciągiem z indeksu) oraz 

bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (kurs odbywa się w całości w jęz. angielskim) 

 Wykazywać się zaangażowaniem w dodatkowe pozauczelniane aktywności 

(np. udział w organizacjach społecznych, programach rozwojowych, etc.) 

 Żywo interesować się zagadnieniami z zakresu telekomunikacji 

i technologii oraz mieć zapał do nauki 

 

  

Jak aplikować? 

Prosimy o przygotowanie następujących materiałów aplikacyjnych:  

 CV 

 Wykazu ocen i ew. dodatkowych osiągnięć naukowych 

 3-minutowego wideo lub listu motywacyjnego na 400-600 słów 

uzasadniającego chęć udziału, zainteresowanie branżą ICT oraz zapał do 

nauki 

 (Opcjonalnie) Inne dokumenty, którymi chcesz się z nami podzielić, np. 

artykuły naukowe itp. 

 

Zgłoszenia są przyjmowane przez Piotra Bednarskiego pod adresem 

piotr.bednarski@huawei.com. 

Więcej informacji znajdziesz na stronach Seeds for the Future website 

(globalna) oraz https://seedsforthefuture.pl/ (w j. polskim). 
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