[Nr STUDENT/3/2016]

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

PŁATNE STAŻE, STYPENDIA




INTERSHIP Wyjątkowy Program Stażowy adresowany do zdolnych, utalentowanych i
zmotywowanych absolwentów wyższych uczelni. Organizatorzy poszukują najlepszych, ale i
oferują wysokie dodatki finansowe i możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie
działającej światowej korporacji. Więcej…
[NIEMCY] Stypendia dla Polaków w Niemczech przyznawane na pięć miesięcy: na
semestr letni wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od kwietnia do sierpnia), na
semestr zimowy wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od października do lutego).
Więcej…

SZKOLENIA, KURSY
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[BELGIA] Szkoła letnia w Belgii - Kreatywne Modelowanie Biznesowe. Karel De Grote
University College i Artevelde University College zapraszają w dniach 28 czerwca - 8 lipca
2016 na szkołę letnią w czasie której młodzi przedsiębiorcy będą mogli przedyskutować
swoje pomysły biznesowe w międzynarodowym środowisku. Szkoła letnia odbywać się
będzie w dwóch tętniących życiem studenckich miastach: Gandawie i Antwerpii. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja br. Więcej…
[PORTUGALIA] University of Aveiro we współpracy z organizacją pozarządową
Vertigem poszukują studentki na odbycie 6 miesięcznego wolontariatu europejskiego.
Wyjazd możliwy dla dziewczyny w wieku 19-30 lat, posługującej się językiem angielskim.
Wolontariusze EVS będą działać w Natural Park of Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC) oraz
współpracować z University of Aveiro. W ramach Wolontariatu Europejskiego całkowicie
pokrywane są koszty ubezpieczenia, podróży międzynarodowej, wyżywienia i
zakwaterowania, kieszonkowego. Ponadto wolontariuszowi/ce przysługuje cykl szkoleń (tj.
szkolenie wprowadzające, wkrótce po przyjeździe do kraju goszczącego, spotkanie
ewaluacyjne w połowie trwania projektu oraz kursy i szkolenia przed i w czasie trwania
projektu, np. kurs językowy, czy kursy praktyczne); pomoc merytoryczna i wsparcie ze
strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej lub kontaktu email na adres
erasmus@am.szczecin.pl – uwaga decyzję o zakwalifikowaniu podejmie strona portugalska,
zgłoszenia będą przekazywane wg. kolejności zgłoszeń.
Zainteresowała Cię możliwość wyjazdu ale myślisz o innym terminie, kierunku, lub temacie
wolontariatu? Więcej informacji nt. Europejskiego Wolontariatu znajdziesz tutaj
15. Letnia Szkoła Wyszehradzka. Do 31 marca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do 15.
Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. 15. edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej odbędzie się w
terminie 3-16 lipca 2016 r. Celem dwutygodniowego szkolenia dla młodych czeskich,
węgierskich, polskich i słowackich studentów, jak również ich rówieśników z innych krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, jest budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów,
likwidowanie wzajemnych stereotypów oraz pogłębianie wiedzy o kulturze, historii i
problemach współczesnych. Więcej…

Strona



KONKURSY, WYDARZENIA…


Nagroda im. Witolda Lipskiego - Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z
Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim
Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za
granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za
dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które
w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia.
Więcej…

PRAKTYKI



Baza praktyk zagranicznych więcej…
IAESTE oferuje praktyki za granicą dla studentów Polskich uczelni wyższych, głównie
kierunków technicznych. Najczęściej trwają one od 6 do 12 tygodni i mogą się odbywać w
jednym z ponad 90 krajów świata. Więcej…

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ



Praktyczny przewodnik po Szczecinie - <pobierz>
Studenckie lata z jednej strony kojarzą się z najbardziej intensywnym okresem w życiu
młodych ludzi, a z drugiej strony – wiodą za sobą wzrost szeroko pojętej
odpowiedzialności, także za osobiste finanse. Wyjazd na studia do większego miasta może
przerażać pod względem kosztów – jak student powinien poradzić sobie z wydatkami, aby
nie prosić nieustannie rodziców o zasilenie konta? Zapraszamy do zapoznania się z
artykułem. Więcej…

CZY WIESZ ŻE…
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Możesz przystąpić do programu Akademii Morskiej w Szczecinie: „WITAMY w POLSCE!” .
Polega on na tym, że studenci wyższych roczników zgłaszają się do „opieki” nad
studentami z zagranicy. Zadania opiekunów zależą od ich inwencji i możliwości (pomoc w
integracji ze środowiskiem studenckim, załatwianie różnych formalności itp.). Jest to
doskonała okazja do zaprzyjaźnienia się z osobami z innych krajów a przy okazji
podszkolenia języka obcego. W celu przystąpienia do programu wypełnij ankietę online.
Liczymy na Wasze zaangażowanie!
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