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Organiza ční pokyny pro Interim Project u IBA CZ 

Kde získat informace  

• IBA CZ prezentuje na dni otevřených dveří SSME a jako průmyslový partner i na 

dalších aktivitách konaných ve spolupráci s FI MUNI. Přijďte se podívat a nebojte 

se zeptat. 

• Informace o nabízených pozicích pro stáže jsou k dispozici v ISu: 

https://is.muni.cz/auth/do/fi/ssme/ip 

• Další informace lze získat z prezentací studentů, kteří již Interim Project u IBA CZ 

absolvovali. Je určitě také možné dané studenty kontaktovat pomocí univerzitních 

komunikačních prostředků. 

Termíny běhů Interim Project v IBA CZ 

• Jarní semestr 

• sběr přihlášek: 1. ledna až 14. února 

• pohovory: 15. až 28. února 

• stáž: 1. března až 30. srpna  

• Podzimní semestr 

• sběr přihlášek: 1. července až 14. srpna 

• pohovory: 15. srpna až 30. srpna 

• stáž: 1. září až 28. února  následujícího roku 

Podmínky běhu stáže u IBA CZ 

• Předně platí, že je možné se domluvit na kompromisu  – následující pravidla 

jsou spíše rámcová, námi preferována  a vycházejí z dosavadních zkušeností.  

• Přítomnost  na pracovišti je vyžadována každý pracovní den , za týden jsou 

odpracovány čtyři plné dny (80% tj. 32 hodin). Samotná pracovní doba  je 

flexibilní . Platí ale, že je potřeba být mezi 10:00 až 16:00 k zastižení na 

telefonu nebo na instant messaging služb ě za účelem řešení operativních 

problémů. Vyjímky se domlouvají individuálně podle dané situace. 

• Dále platí, že je potřeba chodit na domluvené schůzky a porady včas a mít svou 

práci hotovou včas. 

• Nejenom časově jde o náro čný p ředmět, jehož splnění vám zabere mnoho času 

a energie, proto se nedoporučuje mít více než dva další předměty. Podobně se 

ukázalo, že čím více se stáži v ěnujete, tím více si z ní sami odnesete . 

• Student nastupuje do IBA CZ jako stážista , ne jako zaměstnanec .  

• Finanční odměnu vyplácí studentovi FI MUNI ve formě stipendia  (podrobnosti 

jsou vysvětleny během nástupní procedury). 
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Jak se přihlásit 

• Ve správný čas (viz výše) poslat motiva ční dopis  (v češtině) a strukturovaný 

životopis  (v angličtině) na adresu lukas.smiga@ibacz.eu (současný garant za 

IBA CZ). V případě speciálních požadavk ů (např. úprava termínu) tyto uvést  

v motivačním dopise. 

• Po vyhodnocení dodaných podkladů se vám ozve (opět v příslušném období, viz 

termíny) zástupce IBA CZ a zorganizuje s vámi pohovory k p říslušným 

pozicím . 


