
Základní údaje o studentovi 
Jméno: Jekatěrina Jaroslavceva 
Kontakt: jarosjek@fel.cvut.cz / dmivit98@gmail.com  
Fakulta: Elektrotechnická 

 

Obor studia: Kybernetika a Robotika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: konec 2 – začátek 3. ročníku  

Společnost 
Země: USA  

Název zahraniční firmy: Microsoft   

Oddělení: Software engineering  

Pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019  

Začátek pobytu: 5.srpna  

Konec pobytu: 25.října  

Délka pobytu v měsících: 3  

Aktivity před výjezdem 

Kde jste získal/a informace o možnosti stáže? 
- Na oficiálních stránkách/eventu pořadaném společností 

 

V jakém jazyce probíhala stáž? 
- V anglickém jazyce 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
- Bylo nutné zažádat o uznání předmětu zahraniční pracovní stáž. 

Bylo nutné žádat o vízum? 
- Ano, Microsoft poskytuje požadované dokumenty, proces trvá dlouho. Nejdříve mi 

poslali špatné dokumenty, poté jsem musela vyplnit online formuláře, ptají se na 
mnoho podrobností. Chtějí po vás výpis z trestního rejstříku a informace potřebné na 
Background check. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? 
-  Zařízeno na mou vlastní odpovědnost, soukromá pojišťovna IMG 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
- Ne 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

- O zařízení letenek se stará společnost. Cesta trvala 14 hodin letadlem. 
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Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

- Potvrzení o vízu, osobní dokumenty 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

- Samostatná cesta z letiště (je třeba drobné do autobusu, nevrací se) 
 
 

Průběh stáže 
Měnil/a jste během stáže projekt? 

- Závisí to velmi na týmu, někteří studenti mají stálý projekt, někteří ho mění, jiní 
nemají žádný vlastní projekt ale pracují se svým týmem jako stálí pracovníci. Já jsem 
měla vlastní projekt. 

Jak probíhá výběr týmu? 
- Ptají se na preference během pohovoru, ale tým je spíše přidělen. 

Popiště hodnocení práce 
- Hodnotí to mentor a manager společně a na konci stáže je závěrečná 

prezentace/demo před skip managerem a celým týmem. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
- Já jsem byla v Redmondu, kde je hlavní sídlo firmy a tedy více než 100 budov, 

sahajících do různých částí města. V kampusu se nenacházejí pouze officy ale 
například také banky, restaurace a další. 

Pořádá organizace nějaké aktivity pro své stážisty? 
- Ano, každý týden alespoň dvě, ale neměla jsem moc času kvůli práci na projektu a 

škole navštěvovat tyto aktivity, ikdyž bych chtěla. 

Byl/a jste během stáže v zahraničí začleněn/a do skupin s místními stážisty? 
- Na začátku jsme měli uvítací den, díky kterému jsme se seznámili a mohli jsme potom 

společně podnikat aktivity ve volném času. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
- Firma dává na výběr, buď vám zajistí ubytování nebo vám dá příslušný budget, za 

který si můžete zařídit ubytování sami. Já jsem ráda využila nabízené možnosti. První 
týden jsem bydlela v hotelu, ale poté již v Corporate Housingu. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
- Zařizovala firma. 

Jaké jsou možnosti stravování  místě pobytu? 
- To závisí na místě, každý může být ubytován někde jinde 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
- Ceny jsou zhruba 2.5x dražší. 

 
 



Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
- Jezdila jsem do práce na kole avšak v Seattlu funguje shuttle na dojíždění do práce, 

který zařizuje samotná firma pro své zaměstnance 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
- Social security number, bankovní účet, podepsat různé papíry 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
- Přihláška musí být podána rok před dokončením studia a uchazeč musí projít 5 

pohovory, od počátečního kola až po teoretické a praktické interview na jedné 
z blízkých centrál (Pro Prahu se jedná o Varšavu) 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
- Letenky a ubytování zajistila firma na své náklady. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během pobytu získal/a kreditů? 
- Pokud student splní podmínky předmětu zahraniční pracovní stáž, může dostat až 6 

kreditů. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos stáže. 
- Každému stážistovi je přidělen jeho tým a mentor, se kterým konzultuje svůj projekt. 

Během stáže jsem se naučila mnoho nových dovedností, zejména programování v C#, 
REST API, databaze, web apps a mimo jine i práci na projektech z velkým praktickým 
dopadem. 

Ohodnoťte osobní přínos . 
- Naučila jsem se lépe pracovat v týmu. Také jsem mohla procestovat okolí Seattlu ve 

volném čase a potkala jsem mnoho inspirativních lidí, ze kterých se stali mí dobří 
přátelé. Navíc je stáž ve firmě jako Microsoft velmi perspektivním zápisem do 
životopisu a může ovlivnit budoucí kariéru. 

Měl/a byste zájem o další stáž v zahraničí? 
- Ano, plánuji další stáž u stejné společnosti.  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
- Kreativní trávení volného času během stáže a poznání života v USA. Samozřejmě také 

nové znalosti, které mi pomůžou v budoucí profesní dráze. 

Doporučení pro případné zájemce o stáž v Microsoftu 
- Hlásit se na stáž je možné zhruba od srpna až do dubna. Lépe však začít dříve, jelikož 

o stáž je velký zájem. 
- Pokud se hlásíte, pokuste se sehnat referenci od člověka, který pracuje v Microsoftu, 

zvýšíte tím šanci postupu do prvního kola příjimacího řízení. 
- Důležitá je příprava na algoritmické otázky a otázky týkající se data structures. 



- Pokročilá kola přijímacího řízení probíhají fyzicky, pro Čechy se koná ve Varšavě. 
- Čas stáže není pevně určený, ale uchazeč má na výběr z více variant. 
- Do životopisu je nutné napsat rok ukončení studia, nejlépe jako první věc v životopisu. 

 


