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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
SZKOLENIA, KURSY, PŁATNE STAŻE, STYPENDIA
 [EUROPA] 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
 [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 …
 [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>

Strona

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2 (pok. 101), 70-500 Szczecin,
Tel. +48 91 48 09 345, -817 Fax. +48 91 48 09 831
international@am.szczecin.pl www.international.am.szczecin.pl

1

KONKURSY, WYDARZENIA…
 Konkurs na artykuł do Magazynu „Forward”. Drogi Studencie! Chciałbyś zyskać cenne
doświadczenie, wykazać się wiedzą na interesujący Cię temat, a przy okazji poćwiczyć warsztat
dziennikarski? Może chcesz zdobyć wartościowe nagrody i uzyskać dodatkowe punkty za publikację
naukową? Nie mogłeś lepiej trafić! Ten konkurs to idealna szansa dla Ciebie i Twojego rozwoju.
Termin nadsyłania artykułów do 20 lutego 2017r. Więcej…
 Zainwestuj w swoją przyszłość! Zostań Laureatem Strefy Studenta Targów Packaging
Innovations! Strefa Studenta to konkurs kierowany przede wszystkim do młodych ludzi z pasją
tworzenia, chcących już podczas okresu swojej edukacji postawić pierwsze kroki na ścieżkach
kariery. Jest to szansa na poznanie branży opakowań i nawiązania kontaktów, które nierzadko
owocują nawiązaniem współpracy biznesowej. Strefa Studenta to doskonała okazja do poznania
pracy projektanta w praktyce. Uczestnicy mają możliwość bezpośredniej rozmowy z
przedstawicielami wielu firm, zarówno produkujących opakowania, jak i poszukujących opakowań na
rynku. Udział w konkursie to nie tylko okazja do nawiązania cennych kontaktów, ale także szansa na
zagraniczną karierę. Więcej…
 Europejski Konkurs Kosmiczny Odyseuss II. Udział w konkursie to szansa na wykazanie się
swoją pomysłowością, ale także na pogłębienie wiedzy o Wszechświecie w różnych dziedzinach,
począwszy od astronomii i astrobiologii przez badania kosmiczne i satelitarne, po podróże
międzyplanetarne. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżami na finał i półfinał
są pokrywane przez organizatorów. Do wygrania atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazd do Portu
Kosmicznego w Gujanie Francuskiej (kosmodrom Kourou), staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej,
wizyta w Cite de'l Espace w Tuluzie, skomputeryzowany teleskop (Celestron Nexstar lub podobny),

i-pad z zestawem cyfrowych książek. Więcej informacji <tutaj>.
PRAKTYKI
 [HISZPANIA] Płatne praktyki zagraniczne w Hiszpanii w dziale Business Development –
Barcelona. Wynagrodzenie 100-1000 EUR/m. Firma zapewnia szkolenie w pierwszym tygodniu
rozpoczęcia stażu oraz dostęp do programów, które będą potrzebne podczas trwania pracy.
Więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…
SZKOŁY LETNIE
 [WIELKA BRYTANIA] Jeśli jesteś kreatywny, potrafisz dostrzegać więcej niż inni, pragniesz
skorzystać z okazji zwiększenia swoich umiejętności technicznych i zrozumieć jak działa globalny
świat – to jest oferta dla Ciebie. Podczas trzech tygodni trwania kursu dowiesz się w jaki sposób
organizacje humanitarne interweniują w czasie katastrof na całym świecie. Znajdziesz się
w multidyscyplinarnym zespole inżynierów, informatyków i naukowców społecznych. Szkoła odbywa
się w terminie 18.06 – 09.07.2017 r. Więcej…
 [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…

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
 Rekrutacja dotycząca stanowisk stażowych lub praktyk różni się nieco od tradycyjnej
rozmowy o pracę. Jedno pozostaje jednak niezmienne - na pewno otrzymasz możliwość zadania
rekruterowi pytań, które pomogą Ci lepiej poznać wymagania, czy zasady panujące w danej
organizacji. Podpowiedź dotyczącą takich pytań znajdziesz <tutaj>
 Pióro komputerowe stymuluje mózg lepiej niż pisanie na klawiaturze. Potęga pióra
komputerowego została potwierdzona naukowo. Okazuje się, że notatki cyfrowe sporządzane na
komputerze odręcznie za pomocą pióra, mają znaczącą przewagę nad tymi spisanymi na
klawiaturze, biorąc pod uwagę efektywność uczenia się. Więcej…
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CZY WIESZ ŻE…
 Święto Zakochanych obchodzone 14 lutego w różnych krajach ma inne tradycje? W Anglii
istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za dorosłych, następnie odwiedzano domy z radosną
piosenką miłosną. Do najbardziej popularnych upominków należą pudełeczka kartonowe z
postaciami Romea i Julii. W Walii ukochanej osobie daje się drewnianą łyżeczkę, ozdobioną
serduszkami, kłódeczkami i kluczami, co symbolizuje proste przesłanie "Otwórz moje serce". W
Stanach główny nacisk kładzie się na obdarowanie wszystkich bliskich, nie wyłączając kolegów z
pracy, miłymi liścikami lub kartkami. Więcej…
 Gap Year, niezwykle popularny w zachodnich krajach, jest coraz chętniej praktykowany przez
polskich studentów. W 2016 roku na taki wyjazd zdecydowało się ponad 40% więcej młodych
Polaków niż w roku 2015. Najczęściej wyjeżdżają osoby w wieku 19-26 lat. Kilkumiesięczna przerwa
od codziennych zajęć to, poza oryginalnym sposobem na zwiedzanie kolejnych krajów, cenne
doświadczenie na rynku pracy i wzbogacenie CV. Czas ten jest wykorzystywany na zdobycie
doświadczenia w nowym, odmiennym środowisku i kulturze, poznanie ludzi różnych narodowości,
naukę nowych umiejętności czy realizację marzeń. Jedną z zalet Gap Year jest pogłębienie
znajomości języka obcego, dzięki której nasze CV wygląda ciekawiej, wzrasta też nasz potencjał
umysłowy, jak również pewność siebie.
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