
 

Embedded World Exhibition&Conference je největší světový veletrh zaměřený na oblast          
embedded systémů a dnes již také tradiční místo pro každoroční setkání mezinárodní            
embedded komunity. 

Loňské ročníky znovu přesvědčivě prokázali, že se jedná o přední specializovanou mezinárodní            
událost se zásadním významem. Přes 30 000 odborných návštěvníků se dozvědělo o            
posledním vývoji napříč celým oborem vestavných systémů. 939 vystavovatelů představilo celé           
spektrum oboru ve třech hlavních sekcích: Hardware, Software a Tools. 

Kromě vlastní expozice má veletrh bohatý doprovodný program, složený z konferenčních akcí a             
odborných fór. Jeho vlajkovými loďmi jsou EmbeddedWorld Conference a Digital Displays           
Conference.  

EMBEDDED WORLD STUDENT DAY 

Dalším významným bodem doprovodného programu je Embedded World Student Day. Jde o            
jednodenní speciální program připravený organizátory veletrhu pro studenty z Německa a           
sousedních zemí, kteří dokončují svá studia v oborech souvisejících s embedded           
technologiemi. Studenti z ČR a SR na veletrh poprvé dorazili v roce 2014. 

Celkem se bude účastnit asi 1000 studentů (zejména těch, kteří v roce 2017 ukončí své               
pregraduální studium, ale také studentů nižších ročníků nebo naopak doktorandů). Cílem akce            
je posloužit studentům jako odrazový můstek k zahájení profesního života. Studenti dostanou            
možnost setkat se s potenciálními zaměstnavateli z řad předních společností působících v            
oboru, které se přihlásily jako sponzoři Student Day. Od nich získají informace o možnostech              
stáží o volných absolventských pozicích, mladší studenti se dozvědí také například o vhodných             
tématech pro své závěrečné práce a budou si moci domluvit jejich zadání. 

Součástí dopolední části Student Day je špičkově obsazený přednáškový program (popis           
přednášek uveden níže). Následně vystoupí s odbornými a na studenty zaměřenými příspěvky            
také zástupci sponzorů akce – předních firem z oboru. Ty budou mít navíc v předsálí své                
náborové stánky. 

Kromě možnosti setkat se zástupci sponzorů ve foyer konferenčního křídla výstaviště dostanou            
studenti od organizátorů také malé občerstvení. Odpoledne mají studenti volné na podrobnou            
prohlídku veletrhu. 

https://www.embedded-world.de/en/events
https://www.embedded-world.de/en/highlights/student-day
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STUDENT DAY: Čtvrtek, 16. 3. 2017 
Účastníci: přes 1.000 studentů z Německa, Rakouska, ČR a SR 

Místo: Výstaviště Norimberk (NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg NCC 
Mitte), konferenční sál Brüssel a vstupní hala 

PROGRAM:  

9.00 : příjezd studentů 

9.30 : zahájení, představení veletrhu 

● úvodní slovo  
Prof. Dr.-Ing. Matthias Sturm (HTWK Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig (FH)) 

● přednáška “My Minecraft-Smart-Home: Prototyping the Internet of Uncanny Things” 
Sascha Wolter (expert pro plánování a nasazování aplikací pro IoT)  

12.00 : občerstvení a setkání studentů v předsálí se sponzory Student Day 

13.00 : konec rámcového programu - možnost návštěvy veletrhu embedded world. 

cca 17.00 : konec veletržního dne, odjezd domů 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ: 

Každý účastník je povinnen si cestovní pojištění zajistit sám na vlastní náklady. 

VSTUPENKA ZDARMA: 

Každý účastník se zaregistruje na https://www.embedded-world.de/en/visitors/tickets 

Kód pro vygenerování voucheru je STUDENTDAY17 

Je třeba aby si každý účastník voucher vytiskl a vzal s sebou – u vstupních turniketů je pak 
bude možno vyměnit za vstupenku. 

 

Akci spolupořádá vydavatelství FCC Public. 

Pro lepší orientaci doporučujeme instalaci aplikace na smart phone

 

Videa z předchozích ročníků embedded world 

Sponzoři pro rok 2017  

 

Organizace: Vladimír Janíček, janicev@fel.cvut.cz, tel. 603778319 
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