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Dear Schools of EDISON project, 
Through this letter I would like to shortly
present myself before my arrival to
Czech Republic 
this winter. 
My name is Carlos Vasquez, I am 22 years
old and I study Biotechnology
Engineering at 
Tecnologico de Monterrey University in
Mexico. My bachelor integrates
biological sciences 
and engineering and it has a wide depth
of application. My school is consistently
ranked at the top of Latin American
universities. 
I have enroled in this AIESEC program
because I have worked both AIESEC
organization in my country and I know its
project are very enriching for all their
participants. I would like to share my
knowledge about mexican traditions,
history, customs, present situation and
future plans in all the areas (e.g. industry,
politics, sports, arts, science) so they
really get to know what Mexico is and
create a sense of global citizens in them. 

I will graduate on december 2017, and will 

start my masters on september 2018, so I 

have 

decided to do volunteerings before grad 

school and AIESEC is the best option for 

me. 

I will be happy to meet you in 2018. 

Sincerely, 

Carlos Vásquez 

Biological sciences, 
Engineering
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 Milé školy podílející na projektu Edison,  

Tímto dopisem bych se rád stručně
představil, než v zimě přijedu k vám do
České republiky. 

Jmenuji se Carlos  Vasquez, je mi 22 let a
studuji Biotechnologické inženýrství
naTecnologico de Monterrey University
v Mexiku. Tato univerzita se pravidelně
umisťuje mezi nejlepší univerzity v
Latinské Americe. Můj bakalářský obor
zahrnuje jak medicínské vědy ale také
inženýrství a uplatnění těchto
technologií v praxi. 

Do Aiesec jsem se přihlásil protože jsem
již dříve pracoval s lokální organizací
Aiesec v mé zemi a zároveň si uvědomuji
jak je tento projekt obohacující pro
všechny jeho účastníky, nejen pro mě.
Rád bych vás a vaše studenty seznámil
nejen s mexickými zvyky nebo tradicemi
(ale také třeba se současnou situací
Mexika, sporty a nebo uměním) ale
zároveň se ve vašich studentech pokusil
probudit smysl to aby se stali globálně
aktivními občany.  

Budu promovat v prosinci 2017 and hned v 

lednu 2018 začnu magisterský obor, a proto 

jsem se rozhodl vycestovat a stát se 

dobrovolníkem ještě před tím než budu 

pokračovat ve studiu na univerzitě. A 

Aiesec je je pro skvělá příležitost. 

Těším se až vás v roce 2018 uvidím. 

S pozdravem 

Carlos Vásquez. 

Biologie a inženýrství


