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Inspirowanie młodych liderek i liderów do kreowania przyszłości
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Seeds for the Future: 10+ lat wspierania młodych liderów zafascynowanych 
technologiami
Stworzony, by inspirować przyszłe liderki i liderów z całego świata do kreowania przyszłości

8,774

absolwentów 

programu

500+

najlepszych 

światowych uczelni

2008

start programu

w Tajlandii

130

państw & regionów

120+

gestów poparcia 

programu ze strony 

światowych 

przywódców państw

• Flagowy program CSR firmy Huawei został stworzony z myślą o najlepszych studentkach i studentach kierunków zarówno ścisłych, jak i humanistycznych.

• Celem programu jest wsparcie rozwoju najzdolniejszych studentek i studentów zainteresowanych technologiami, promocja wiedzy o branży ICT, 

przekazanie praktycznej wiedzy przez najlepszych światowych ekspertów i budowanie kompetencji przywódczych.
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W 2020 roku do programu dołączyło ponad 3000 uczestników ze 103 krajów

• 70+ wykładów na żywo oraz nagranych wcześniej kursów, obejmujących takie tematy, jak: nauka i technologia, ekonomia, nauki humanistyczne, CSR itd.

• Ponad 3000 uczestników (trzykrotny wzrost względem poprzednich lat)

• Blisko 1/3 wszystkich uczestników programu to kobiety. 
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Seeds for the Future 2021: Inspirowanie młodych liderek i liderów za pomocą 
technologicznych innowacji 
i wymiany międzykulturowej

Wszystkie informacje

w jednym miejscu

Platforma e-learningowa

Seeds for the Future

Grupa zrzeszająca

absolwentów programu

Oficjalna strona 

internetowa
iLearningX Społeczność 

absolwentów

• Międzynarodowy networking

• Inspiracje i atrakcyjne treści o 

trendach w technolgiach

• Eventy specjalne przeznaczone 

wyłącznie dla absolwentów 

programu

• Rozwój ścieżki kariery w Huawei

• Otwarty dostęp do różnych kursów 

(stale aktualizowanych), 

podzielonych na bloki tematyczne

• Bieżący kontakt z ekspertami, 

którzy na zadane pytania 

odpowiadają w ciągu 24h

• Szczegółowy program dostępny na 

stronie globalnej 

(https://www.huawei.com/minisite/

seeds-for-the-future/index.html) i 

na stronie polskiej 

(https://seedsforthefuture.pl/)

• Dedykowana grupa dla 

uczestników programu i wszystkie 

aktualności na bieżąco:

(https://www.facebook.com/Seedsf

ortheFuturePolska) 

Okno na świat Rzetelność i profesjonalizm Budowanie relacji

Trendy technologiczne i

wymiana kulturowa

Program Seeds

for the Future

• Rozwijanie zainteresowania branżą 

ICT

• Kształcenie przyszłych liderek 

i liderów biznesu

• Międzynarodowe środowisko 

(uczestnicy z ponad 100 krajów)

Wsparcie talentów
www.Huawei.com https://www.huawei.com/minisite/se

eds-for-the-future/index.html

https://ilearningx.huawei.com/portal/su

bportal/SeedsfortheFuture_PR/182

https://www.linkedin.com/groups/678

7709/

https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html
https://seedsforthefuture.pl/
https://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska
http://www.huawei.com/
https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html
https://ilearningx.huawei.com/portal/subportal/SeedsfortheFuture_PR/182
https://www.linkedin.com/groups/6787709/
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Nowości w VIII edycji programu Seeds for the Future

Nowe tematy 8-dniowy program Projekt grupowy “Tech4Good”

• Relacje na żywo na temat kultury Chin

• Chińskie media społecznościowe

• Podejście do przywództwa w Huawei

• Model Ubera na rynkach azjatyckich

Więcej ciekawych materiałów do nauki i 

spotkań w międzynarodowym gronie 

uczestników z ponad 100 krajów

• Webinaria

• Dyskusje round-table

• Wspólne świętowanie 

(np. spotkanie bożonarodzeniowe)

Międzynarodowy projekt specjalny o 

technologiach zmieniających świat –

nagrody dla zwycięskich pomysłów

Interaktywny i dynamiczny system pracy Zróżnicowane kursy Eventy dla absolwentów

Praca w małych grupach obejmująca 

dyskusje, rozmowy round-table itd.

• Wizyta w laboratoriach przyszłości

• Poznawanie kultury Chin na żywo 

(zwiedzanie online)

• Sesje Q&A i spotkania z liderami 

biznesu
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Program nauczania skupia się na zainteresowaniach i rozwoju osobistym 
studentów

Gotowe kursy Wykłady na żywo

Kursy dot. 5G, AI oraz Cloud 

dla początkujących

oraz zaawansowanych.

System Kunpeng, IoT, dane, 

inteligentne miasta i domy

Zrównoważony rozwój i 

przywództwo biznesowe

Przywództwo strategiczne

Opowieści z chińskiej

Doliny Krzemowej

Cyberbezpieczeństwo

Chińskie media społecznościowe

Przemysł kosmiczny

Zarządzanie danymi

Interaktywne wizyty i zwiedzanie 

Chin na żywo, m.in. Wielkiego 

Chińskiego Muru 

Wizyty i dyskusje z takimi 

firmami, jak JD czy DJI

Technologia Przywództwo 
i rozwój kariery

Tradycyjne 
i współczesne Chiny

Gorące tematy
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Jak aplikować do programu?

Kto może się zgłosić? Materiały aplikacyjne Wybór uczestników 

• Weryfikacja aplikacji pod względem 

kompletności dokumentów i spełniania 

kryteriów przez kandydata

• Wybór uczestników: kandydaci zostaną 

powiadomieni o wynikach aplikacji 

za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) 

w terminie: 14-16 października 2021

• CV

• List motywacyjny (400-600 słów) lub 2 

minutowe video (autoprezentacja)

• Potwierdzenie średniej ocen

• Podpisana klauzula informacyjna programu 

Seeds For The Future

• Opcjonalnie inne dodatkowe materiały 

(artykuły, dyplomy, certyfikaty itp.)

• Najlepsi studenci i studentki studiów 

licencjackich i magisterskich ze średnią 

ocen min. 4,0 lub pozycją w rankingu 30% 

najlepszych studentów danego wydziału

• Preferowani są entuzjaści nowych 

technologii, którzy mają doskonałe wyniki 

w nauce i chęć do poznawania ludzi z 

całego świata
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Kalendarz programu

8-dniowy program online: 3h gotowych kursów obowiązkowych + 15h kursów na żywo + projekt grupowy “Tech4Good”

+ dostęp do wszystkich materiałów źródłowych i kursów fakultatywnych + praktyka z przywództwa

N
A

G
R

A
N

IA

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Weekend Dzień 8

Start: prezentacja 

programu, połączenie 

uczestników w grupy i 

wprowadzenie do projektu 

“Tech4Good” (1,5h)

Przywództwo

(2h)

SamodoskonalenieDyskusja tematyczna 
round-table (1,5h)

Wizyta w Huawei 
i tech talk (2h)

Wymiana 
międzykulturowa (30

min.)
Prezentacja prac

w grupach
“Tech4Good” (1h)

N
A

 

Ż
Y

W
O

Lokalna ceremonia 

otwarcia (1h)
Grupa dyskusyjna

Sesja Q&A 

“Tech4Good” (1h)
Grupa dyskusyjna

Recenzja “Tech4Good”

i sesja Q&A (1h)

Lokalna ceremonia 
zakończenia (1h)

Poranny check-in (10 min.)
Sesja Q&A (1h)

Poranny check-in (10 min.) Poranny check-in (10 min.)

Poznawanie Chin (1h)

Kursy obowiązkowe: 

 Kursy ICT: 5G, AI, chmura obliczeniowa (poziom podstawowy)

Kursy fakultatywne: 

 O firmie Huawei: Czym jest Huawei? Flagowe laboratorium Huawei, wirtualne zwiedzanie kampusu

 Branża ICT: IoT, inteligentny dom, inteligentne miasto, cyberbezpieczeństwo, handel cyfrowy, dane i trendy przemysłowe

 Przywództwo: umiejętności przywódcze, zarządzanie międzykulturowe, przywództwo strategiczne

 Perspektywy: polityka makroekonomii, przestrzeń kosmiczna, wizja 3D

 Tradycyjne i współczesne Chiny: chińskie sztuki walki, kuchnia Chin, sekrety Zakazanego Miasta, opera Kunqu itd.

Poranny check-in (10 min.)
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Projekt grupowy “Tech4Good”: 
Jak wykorzystać technologie, by rozwiązywać problemy społeczne i/lub 
środowiskowe?

Kluczowe efekty kształcenia Czego się spodziewać? Co dalej?

• Najlepsza grupa będzie miała szansę 

zawalczyć pod koniec roku o miejsce w 

światowej czołówce - 10 finalistów

• Zwycięski globalny projekt zostanie 

dodatkowo nagrodzony

• Zapewniamy przewodnik i zestaw 

materiałów do projektu “Tech4Good”

• Każdej grupie zostanie przydzielony 

mentor, który będzie udzielał niezbędnych 

wskazówek oraz odpowiadał na pytania 

i wątpliwości związane z projektem

• Zwiększenie społecznej przedsiębiorczości

• Zrozumienie, jak technologie mogą pomóc 

odpowiadać na globalne wyzwania 

• Budowanie umiejętności przywódczych i 

rozwiązywania problemów poprzez pracę 

zespołową
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Ukończenie programu

Kryteria ukończenia

 Zaliczenie 3 obowiązkowych kursów na platformie 

iLearningX: 5G, AI i Cloud (min. na 60%)

 Uczestnictwo we wszystkich kursach na żywo

 Współpraca w ramach projektu grupowego “Tech4Good”

Ceremonia finałowa

 Na najlepszych studentów czekają atrakcyjne nagrody 

sprzętowe oraz możliwość odbycia stażu w firmie Huawei.

 Podczas ceremonii finałowej uczestnicy otrzymają certyfikaty 

ukończenia programu.
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Społeczność absolwentów

Zapraszamy wszystkich uczestników programu do naszej grupy zrzeszającej studentów, nauczycieli oraz partnerów. Zachęcamy do 

publikowania postów, udostępniania informacji i komentowania!

Naciśnij link poniżej, by dołączyć do globalnej grupy alumnów na LinkedIN:

https://www.linkedin.com/groups/6787709/

Możesz również dołączyć do polskich grup: 

• na LinkedIN: https://www.linkedin.com/groups/8979549

• Na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/434485747926239

Oraz polubić i obserwować Seeds for the Future na Facebooku: 

https://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska

Webinaria Wideo tematyczne ŚwiętowanieStałe cykle

Dyskusje round-table z 

menedżerami firmy Huawei i

ekspertami z sektora 

technologii

Współpraca z ekspertami

Wywiady

Materiały video z kursów na żywo

Raport z postępów w programie

„Pamiętnik” uczestnika programu

Ankiety online

Życzenia świąteczne

FAQ

Gala noworoczna

Spotkania okazjonalne

https://www.linkedin.com/groups/6787709/
https://www.linkedin.com/groups/8979549
https://www.facebook.com/groups/434485747926239
https://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska
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Dziękujemy!


