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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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[NIEMCY]
 Departament Nauki, Badań i Sztuki w Bawarii oferuje w roku akademickim
2015/2016 roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych chcących kontynuować
naukę na bawarskich uczelniach. Więcej…
 Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i
absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków, którzy w momencie składania
wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów. Termin składania wniosków: 1
grudnia 2015. . Opis programu stypendialnego, Informacje ogólne, Aplikacja online:
5 kroków do portalu DAAD, Portal DAAD Formularze do pobrania: Uzupełnienie formularza
- wybrane kursy, Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni nie ma
lektora DAAD).
 Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z polskich
uczelni (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz
jeden nauczyciel akademicki. Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1
marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września). Opis
programu stypendialnego, Informacje ogólne, Formularze do pobrania: Formularz na
podróże grupowe
 Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków.
O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (trzeciego) roku studiów
licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata,
inżyniera bądź magistra. Termin składania wniosków: 15 listopada 2015 Opis programu
stypendialnego, Informacje ogólne, Aplikacja online: Portal DAAD,
Formularze do pobrania: Zaświadczenie o znajomości j. niemieckiego (dot. jeśli na uczelni
nie ma lektora DAAD), Zaświadczenie o znajomości j. angielskiego (jeśli dotyczy)
 Stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów przyznaje GFPSPolska i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stypendia przyznawane przez
GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane na semestr letni,
trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr zimowy, trwający od
października do końca lutego. Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak:
Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg,
Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i
in. Więcej informacji http://gfps.pl/pl/program-stypendialny/info
 Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert - stypendia dla przyszłej
wysoko wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej z Europy Środkowej i PołudniowoWschodniej. Stypendia umożliwiają studia na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln,
kierunki ekonomiczne i informatyka gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej
(RWTH Aachen, kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej). Po trzech latach
nauki stypendyści mogą uzyskać dyplom magistra (dla studiów jednolitych) lub po dwóch
latach - tytuł Master (dla studiów dwustopniowych). Program stypendialny obejmuje
także: praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach, akademickie wsparcie ze

strony tutorów oraz przydzielony indywidualnie każdemu stypendyście mentor, będący
zasłużoną osobistością ze świata nauki, gospodarki lub polityki, szkolenia z zakresu "soft
skills" itd. Więcej…
[EUROPA ŚRODKOWA i BAŁKANY]
 Ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego są przyznawane
stypendia studentom wyjeżdżającym na studia II stopnia, studia podyplomowe lub na
część studiów doktoranckich w uczelniach państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczegółowe
informacje dot. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego – www.visegradfund.org

PRAKTYKI
[EUROPA]
 Trwa dodatkowa rekrutacja wszystkich studentów Akademii Morskiej
w Szczecinie na wyjazdy na praktyki w ramach programu ERASMUS+ w roku
akademickich 2015/2016. Rekrutacja została przedłużona do 30.10.2015.
Szczegóły…
 Wyszukiwarka praktyk w Irlandii więcej…
 Wyszukiwarka praktyk zagranicznych dla studentów, oraz absolwentów do dwóch lat
po ukończeniu studiów, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i potrafią posługiwać się
językiem angielskim na poziomie min. B2 więcej…
 Wyszukiwarka praktyk zagranicznych dla studentów więcej…

SZKOLENIA, KURSY




Ruszyła kolejna edycja Akademii Konsultingu czyli cykl bezpłatnych warsztatów dla
studentów zainteresowanych pracą konsultanta biznesowego. Uczestnictwo w Akademii to
przede wszystkim doskonała okazja do zdobycia wiedzy, a także możliwość wzbogacenia
swojego CV. Aplikacja online do 8 listopada 2015. Więcej…
Do 22 listopada br. studenci i absolwenci, którzy mają nie więcej niż 27 lat i interesują
się energetyką, mogą zgłaszać swój udział do projektu edukacyjnego Akademia Energii.
Rekrutacja do projektu skierowana jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych,
kierunków ekonomii, prawa, finansów oraz uczelni technicznych. Osoby zakwalifikowane do
udziału w projekcie, będą miały możliwość odbycia płatnych staży oraz wzięcia udziału w
szkoleniach, seminariach i warsztatach. Więcej...

KONKURSY, WYDARZENIA…
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Rusza III edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do
praktyki” organizowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą we współpracy ze
szwajcarskimi firmami, beneficjentami znaku szwajcarskiej jakości swissstandards.pl.
Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia, którzy do 30 lipca 2016 roku
planują napisać i obronić prace dyplomowe. Na autorów najlepszych konkursowych prac
czekają płatne programy stażowe lub cenne nagrody rzeczowe, związane z kierunkowym
wykształceniem Laureatów, oraz udział w profesjonalnych warsztatach HR "Akademia
Kariery Mensys". Więcej…
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TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ



Ciekawy artykuł o korzyściach jakie przynosi studiowanie za granicą, koniecznie
przeczytajcie! Więcej…
Przydatne aplikacje na smartfona, które ułatwią życie studenta. Więcej…

CZY WIESZ ŻE…
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Portugalczycy coraz chętniej decydują się na studiowanie w Polsce. W ciągu ostatnich
pięciu lat ich liczba na polskich uczelniach wzrosła aż dwunastokrotnie. Więcej...
Popyt na inżynierów różnych specjalności utrzymuje się na rynku pracy nieprzerwanie od
kilku lat. Absolwenci uczelni technicznych mogą liczyć na zatrudnienie niemal w każdej
firmie i branży, potrzebni są bowiem wszędzie tam, gdzie liczą się gruntowna wiedza i
kreatywne myślenie. Więcej…

Strona



