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Jsi studentem druhého nebo třetího ročníku 
bakaláře, už tě nebaví učit se věci jen z knížek 
a chceš otestovat své znalosti v praxi    Jsi týmový  
hráč a nebojíš se výzev       Chceš se setkat s odborníky 
ze světa velkého businessu a spolupracovat s nimi na 
skutečných projektech       Chceš si vyzkoušet, jaké  
to je pracovat v mezinárodním týmu

Pak je tu IPW právě pro Tebe

?
?
?

?
!



O CO JDE?
International Project Workshop (IPW) je mimosemestrální 
kurz, který Ti umožní řešit skutečné projekty vytvářené  
se zástupci velkých firem. To vše v týmu, kde budeš Ty, Tvůj 
spolužák z MÚVSu a dva studenti z francouzské univerzity v 
Lille. Jestli si povedete dobře, bude váš projekt použit  
v praxi.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Začíná se týdenním workshopem, na který přijedou 
studenti z Lille a představí se na něm i všichni zástupci 
firem. Pak dostaneš k vyřešení projekt, který bude nejvíc 
sedět Tvému zaměření a do týmu parťáky, se kterými 
budeš na projektu pracovat. Každý týden budete pokroky 
konzultovat se svým učitelem a k ruce vám bude i zástupce 
firmy. Nakonec se všichni znovu setkáte na týdenním 
workshopu v Lille, kde budeš svůj projekt prezentovat. 
Společnost, která projekt zadala, Ti dá vědět, jak se ho 
podařilo uvést do praxe.



KDY?
IPW začíná už v únoru týdenním workshopem tady na MÚVS. 
Jasně, že je to začátek semestru, ale s tím se počítá a jestli 
budeš muset odběhnout na cvika, budeš mít možnost. 
Odměnou Ti bude závěrečný týdenní workshop, který se 
bude konat v posledním dubnovém týdnu v Lille a kdy budeš 
omluven z běžné výuky. IPW je navíc financovaný ze zdrojů EU, 
takže Tě ten výlet nebude stát ani korunu.



CO TI TO PŘINESE?
Asi je Ti jasné, že IPW nebude úplně easy a že do toho  
budeš muset vrazit svůj čas a schopnosti. Je to ale 
výzva, která se neodmítá! Tenhle projekt Ti totiž 
přinese mnohem víc než jen 3ECTS kredity. Potkáš se 
se studenty ze zahraničí, získáš kontakty na soukromý 
sektor, které se Ti jednou můžou hodit a taky zkušenosti, 
které využiješ nejenom v CVčku. Kromě toho si zlepšíš 
angličtinu a užiješ si jarní výlet do Francie.

JAK SE PŘIHLÁSIT? 
Mrkni na web, vyplň přihlášku a pošli ji spolu se 
svým CV na adresu: IPW@cvut.cz. K tomu přilož ještě 
motivační dopis, kde vysvětlíš, proč Tě tenhle projekt 
zaujal a co od něj čekáš a co můžeš nabídnout. Více 
informací najdeš na webu, ale nerozmýšlej se moc 
dlouho. Kapacita kurzu je omezená 
a deadline pro přihlášky je už 21.11.2021.





Máš nějaké otázky? 

Napiš nám na IPW@cvut.cz 

www.muvs.cvut.cz/international-project-workshop/
Těšíme se na Tebe!
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