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Ve Studentském centru v budově Fakulty filozofické 
v Jungmannově ulici sídlí mezinárodní studentské 
organizace, které působí na Západočeské univerzitě 
v Plzni. Studenti nejen využívají jejich služeb, ale zároveň 
se také stávají jejich členy. Co jim mohou organizace 
s tajuplnými zkratkami místo názvů nabídnout?

ZČU&mezinárodní 
studentské organizace

AIESEC
Association Internationale des Étudiants  
en Sciences Économiques et Commerciales
Přestaň být turistou, vyjeď na stáž, vzkazují studentům členové 
organizace, která jim stáže zprostředkovává. AIESEC dokáže zajistit 
mezinárodní výměnu studentů i odbornou praxi v zahraničních firmách 
nejen v Evropě, nýbrž po celém světě, a mladým lidem tak pomáhá 
rozvíjet se. Studenti Západočeské univerzity mohou AIESEC znát 
díky projektům, jako jsou například Prvákoviny nebo HelpChat. 

AEGEE
Association des Etats Généraux  
des Etudiants de l´Europe
Evropské fórum studentů je nevýdělečná a nepolitická mezinárodní 
organizace otevřená všem. Nezáleží na tom, na jaké vysoké škole stu-
dujete, jaký je váš obor či zaměření nebo jaké máte názory – hlavní je 
myšlenka evropské spolupráce mladých lidí, kterou AEGEE šíří. Aby 
k tomu mohlo dojít, pořádá setkání studentů, konference, letní univer-
zity a podobně. Vše pod heslem Some call it Europe, we call it home!

ELSA
The European Law Students´ Association
Na rozdíl od ostatních organizací je ELSA úzce zaměřená – sdružuje stu-
denty práva z celé Evropy a zajišťuje, aby se setkávali na akcích, které jim 
umožní osobní rozvoj, seberealizaci a při nichž získají nové zkušenosti 
v oblasti práva. Organizaci kromě studentů tvoří i mladí právníci, a stu-
denti Fakulty právnické ZČU díky její plzeňské pobočce ELSA Pilsen 
mohou při seminářích a konferencích poznávat významné osobnosti 
českého i mezinárodního dění, nabírat vědomosti i cenné kontakty.

IAESTE
International Association for the Exchange  
of Students for Technical Experience
Zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí nejen studentů, ale 
také absolventů, je cílem organizace IAESTE. Organizuje proto mezi-
národní výměnný program studentů, zprostředkovává jim odborné 
praktické stáže v zahraničních firmách, pořádá veletrh pracovních pří-
ležitostí a zároveň s ním vydává také katalog pracovních příležitostí. 
Tuzemská pobočka IAESTE Czech Republic každoročně zprostřed-
kuje stáže zhruba stovce českých a stovce zahraničních studentů.

ESN
Erasmus Student Network
O tom, co je Erasmus+, už byla řeč (viz str. 10, 11), ale co je Erasmus Stu-
dent Network? Skupina studentů, která se coby nezisková organizace stará 
o ty, kteří do Plzně přijíždějí ze zahraničí. Pomáhají jim s aklimatizací v novém 
prostředí, organizují pro ně zajímavé akce od výletů po kulturu či sport… Jsou 
to jejich kamarádi – buddies, kteří se podílejí například na akcích SocialEras-
mus nebo Mov’in Europe!, a jejich řady může rozšířit každý, kdo má chuť.

Studentské organizace se podílejí 
i na pořádání různých akcí.

Na tradičním Veletrhu pracovních 
příležitostí spolupracuje IAESTE 

se Stavovskou unií studentů




