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Z nami w świat

… czyli zagraniczne oferty nauki i pracy dla Studentów Akademii
Morskiej w Szczecinie oraz ciekawe informacje związane z uczeniem się
w świecie 2.0
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Do 10.03.2017 studenci naszej uczelni mogą zgłaszać się wyjazdy w ramach programu
ERASMUS+. Wyjedź na studia do zagranicznej Uczelni Partnerskiej lub na praktykę do
zagranicznej firmy. Dowiedz się więcej o trwającej rekrutacji i nie zapomnij się zgłosić! Oprócz
samej możliwości wyjazdu program ERASMUS+ daje studentom stypendia, które umożliwiają
sfinansowanie kosztów pobytu, zakwaterowania czy podróży. Obecnie przyznawane są dwa
rodzaje stypendiów – stypendia POWER dla studentów niepełnosprawnych lub takich którym
przyznano stypendia socjalne oraz standardowe stypendia programu ERASMUS+ dla pozostałych
studentów. Chcesz wiedzieć więcej nt. wyjazdów w ramach programu
ERASMUS+? Poznaj relacje studentów którzy uczestniczyli w
wymianie w ostatnich latach. Odwiedź też stronę internatową
programu www.erasmusplus.am.szczecin.pl
[JAPONIA] Praktyki w Japonii? Kurs języka japońskiego? Jeżeli
ta oferta brzmi interesująco - sprawdź ofertę programu VULCANUS.
Okres 1 wrzesień 2017 do 31 sierpnia 2018 możesz spędzić w
Japonii poznając kraj i język a przede wszystkim zdobywając
doświadczenie zawodowe w jednej w największych japońskich firm.
Oferta dotyczy tylko obywateli Unii Europejskiej i dotyczy studentów
studiów II stopnia z następujących kierunków: Mechanika i budowa
maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Termin zgłoszeń upływa 20
stycznia 2017. Więcej…
[CHINY] Stypendia za pośrednictwem Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w
Polsce. Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej oferuje polskim studentom studiującym na polskich
uczelniach 9 stypendiów na kursy języka chińskiego. Dokumenty za pośrednictwem
macierzystej uczelni należy przesłać do dnia 25 lutego 2017r. Wniosek aplikacyjny do
pobrania <tutaj>
[NIEMCY] Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Młoda Redakcja
2017.
W ramach konkursu studenci m.in. z Polski i Niemiec mogą ubiegać się o staż w Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W ramach stażu studenci będą zapewniali obsługę medialną projektów współfinansowanych przez
FWPN. Szczegółowe informacje o konkursie <tutaj>
[SZWECJA] Stypendia programu Visby na studia magisterskie dla kandydatów z
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Celem Programu
Visby jest wspieranie indywidualnej mobilności, przyczyniające się tym samym do zwiększenia
kontaktów i współpracy między podmiotami w Szwecji i krajami Partnerstwa Wschodniego UE oraz
Rosji. Więcej…
[FRANCJA] STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) 2017-2018. Ambasada Francji oraz
Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów
rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF)
finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Wnioski o
przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017
roku. Więcej …
„Czas na Staż”. UE zapłaci za STAŻE w Twojej firmie – Akademia Morska w Szczecinie
realizuje projekt, w ramach którego organizuje 3-miesięczne staże dla studentów
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kierunków: Transport, Logistyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Uczelnia zapewnia
studentom stypendium, ponosi koszty ubezpieczenia i badań lekarskich, płaci firmom za opiekę nad
stażystą oraz pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania w przypadku odbywania stażu w miejscu
oddalonym o ponad 50 km od miejsca zamieszkania studenta. Zgłoszenia od firm przyjmowane są
do 30.01.2017 r. Więcej szczegółów.
Szkolenia i kursy zagraniczne więcej…

SZKOŁY LETNIE
 [SZWAJCARIA] Szkoła Letnia “White Water Management – Learning Management in a
new way”. Zajęcia odbywają się w terminie 20-27.07.2017r. w języku angielskim. Podczas zajęć
studenci uczą się zasad zarządzania w czasie spływu kajakowego. Liczą się zasady i podjęte decyzje
a nie siła mięśni. Szkoła skierowana jest zarówno do studentów studiów I i II stopnia, zapewnia
zdobycie 6 ECTS. Więcej…
KONKURSY, WYDARZENIA…
 N.P.M III EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Fundacji im. Anny Pasek. W konkursie
może wziąć udział każdy miłośnik podróżowania i fotografowania, amator, profesjonalista – osoba
pełnoletnia. Tematyka prac jest dowolna: pejzaż, góry, woda, reportaż z podróży, cykl lub
pojedyncza fotografia. Ilość zdjęć: od 1 do 12. Termin nadsyłania prac: do 22.01.2017 (do
godziny 23:59) Więcej…
PRAKTYKI
 Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…
TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
 Jak wygląda WYJAZD NA PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+? Praktyka w programie
ERASMUS+ najczęściej trwa 2-3 miesiące i realizowana może być zarówno w wakacje jak i w czasie
roku akademickiego (szczególnie przez studentów, którzy mają semestr przeznaczony na praktyki).
Może być realizowana we wszystkich krajach UE (oraz krajach stowarzyszonych) w firmach bądź
instytucjach powiązanych z kierunkiem studiów studenta. Dla każdego studenta przygotowany jest
indywidualny program praktyki. Praktyka programu ERASMUS to niepowtarzalna okazja na zdobycie
doświadczenia w zawodzie, podniesienie umiejętności językowych i pracę w międzynarodowym
środowisku.
 Są takie rzeczy, które mogą nam się przydać w życiu. Czasami myślimy, że nas to nie może
dotyczyć, że nas różne sytuacje omijają, ale warto być przygotowanym na wszystko. Naucz się
Chwytu Heimlicha.
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CZY WIESZ ŻE…
 Od lat, dzięki stypendium Erasmus, polscy studenci mają szansę na przeżycie niezapomnianej
przygody oraz zdobycie doświadczenia językowego. Edukacyjne wyjazdy za granicę to dobra okazja
do refleksji: jak nasza młodzież wypada na tle europejskich rówieśników? Możliwość kontynuowania
nauki na uczelni we Francji, Niemczech czy Portugalii niesie ze sobą szereg korzyści. Student
doskonali umiejętności językowe, nawiązuje międzynarodowe znajomości, poznaje nową kulturę. Co
ciekawe, takie wyjazdy mają też ogromny wpływ na poprawę wizerunku naszego kraju. Polska
młodzież okazuje się jedną z najlepiej wykształconych i najbardziej pracowitych. Na tle pozostałych
krajów Europy, prezentujemy się naprawdę bardzo dobrze. Dotyczy to zarówno kwestii
wykształcenia jak i podejścia do nauki oraz pracy. Jesteśmy krajem z największą liczbą studentów
na Starym Kontynencie, sięgającą blisko 2 mln osób. Przekłada się to na zainteresowanie znanych
korporacji, które zakładają ośrodki badawczo-rozwojowe w Polsce.
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