Program Seeds For The Future
Oferujemy 5-dniowe szkolenie wymagające ok. 14h zaangażowania, na które składają się:
➢
➢
➢
➢
➢

kursy obowiązkowe dot. technologii (łącznie 300 min)
wirtualne wycieczki po centrach innowacji Huawei (łącznie 100 min)
6 obowiązkowych sesji live-stream (łącznie 375 min)
kurs fakultatywny (60 min)
swobodny dostęp do wszystkich kursów, a także materiałów dot. kultury chińskiej.

Dzięki programowi Seeds for the Future będziesz miał dostęp do wiedzy na temat:
➢ Huawei – największego producenta infrastruktury ICT na świecie
Pakiet został opracowany tak, aby pokazać historię Huawei oraz postępy technologiczne
z różnych perspektyw: prezentacja omawiająca rozwój firmy; rozmowa z zagranicznym
menadżerem pracującym w Chinach, który podzieli się swoim doświadczeniami; wirtualne
wycieczki po kampusie i placówkach Huawei, aby móc poznać różne oblicza technologicznego
giganta.
➢ Kursy nt. technologii
Zarówno kursy na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym pomogą w lepszym
zrozumieniu kluczowych technologii, w tym 5G, Cloud Computing (obliczenia w chmurze)
czy Artificial Intelligence (Sztucznej Inteligencji). Nowe kursy przybliżą takie zagadnienia jak:
Smart Home (Inteligentny Dom), Internet of Things (Internet Rzeczy) czy ekosystem Huawei
Mobile Services - HMS (Mobilne Usługi Huawei).
➢ Panel z ekspertami
Będziesz miał możliwość usłyszeć opinie zagranicznych ekspertów pracujących w Huawei
na szereg aktualnych zagadnień– od cyberbezpieczeństwa po cyfrową transformację. Główny
cel to przegląd czynników mających wpływ na aktywność biznesową oraz strategię rozwoju.

➢ Przywództwo
Odkryj 7 nawyków ludzi sukcesu, poznaj zasady współpracy w międzykulturowym środowisku
i dowiedz się,na czym polega model strategicznego przywództwa: to najważniejsze aspekty
kursu, dzięki czemu uczestnicy programu będą mogli poznać różne punkty widzenia.
➢ Wprowadzenie do kultury Chin
Możliwość bliższego poznania chińskiej kultury to ważny element programu. Materiały online
oraz wirtualne wycieczki po Chinach są dostępne dla wszystkich o każdej porze, dzięki czemu
każdy uczestnik programu będzie mógł się uczyć we własnym tempie.

Kryteria ukończenia programu (Graduation Criteria)
Chcąc zaliczyć cały projekt, należy ukończyć wszystkie kursy obowiązkowe oraz jeden z kursów
dodatkowych do wyboru (łącznie ok. 14h).
➢ Kursy obowiązkowe: należy zdać egzamin po każdym kursie
➢ Sesje livestream: należy być punktualnie i śledzić cały livestream od początku do końca
➢ Ok. godziny kursu fakultatywnego: należy obejrzeć całość - Twój status postępów
w nauce będzie wyświetlony na platformie iLearningX.

Jeżeli spełnisz wszystkie powyższe wymagania, jeszcze przed startem sesji Q&A
w ostatnim dniu kursu, otrzymasz certyfikat ukończenia programu
Seeds for the Future.

Szczegółowy plan programu
Obowiązkowe kursy:
➢ 5G: Wprowadzenie (70 min) + 3 kursy zaawansowane (15-20 min): należy zaliczyć
przynajmniej jeden z kursów
➢ AI: Wprowadzenie (40 min) + 3 kursy zaawansowane (15-20 min): należy zaliczyć
przynajmniej jeden z kursów
➢ Obliczenia w Chmurze: Wprowadzenie (70 min) + 3 kursy zaawansowane (15-20 min):
należy zaliczyć przynajmniej jeden z kursów
➢ Wprowadzenie do Huawei Mobile Services (HMS) (60 min)
➢ Prezentacja korporacyjna – Tour po Huawei (70 min)
➢ Wirtualna wycieczka po kluczowej placówce Huawei w Nanshan (10 min)
➢ Opcjonalnie: Wirtualna wycieczka po kampusie Huawei

Kursy do wyboru:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

IoT (Internet Rzeczy)
Smarthome (Inteligentny Dom)
Cyberbezpieczeństwo
Cyfrowa Ekonomia: Wzrost znaczenia ICT w ekonomii
Cyfrowa Transformacja
Strategiczne Przywództwo
Doświadczenia pracownika zagranicznego na stanowisku menadżerskim
w chińskim oddziale Huawei
➢ Efektywność Osobista i Świadomość Kulturowa
Plan aktywności i pozostałe sesje live-stream:
Aktywności / Sesje
Wymagania
Dzień
Czas aktywności
Ceremonia otwarcia
Obowiązkowy
23. 11. 2020 (poniedziałek)
90 min
(lokalnie)
Panel technologiczny z
ekspertami / Kurs z
Obowiązkowy
24. 11. 2020 (wtorek)
60 min
Przywództwa / Kultura Chin
*więcej szczegółów będzie
dostępnych tuż przed
rozpoczęciem programu
Panel technologiczny z
ekspertami / Kurs z
Obowiązkowy
25. 11. 2020 (środa)
60 min
Przywództwa / Kultura Chin
*więcej szczegółów będzie
dostępnych tuż przed
rozpoczęciem programu
Kurs fakultatywny
*więcej szczegółów będzie
Obowiązkowy
26. 11. 2020 (czwartek)
60 min
dostępnych tuż przed
rozpoczęciem programu
Q&A z nauczycielami
Obowiązkowy
45 min
(organizowane globalnie)
27. 11. 2020 (piątek)
Ceremonia zamknięcia
Obowiązkowy
60 min
(lokalnie)
*więcej szczegółów odnośnie czasu poszczególnych sesji będzie udostępnione po zakończeniu okresu rekrutacji do programu

