[Nr STUDENT/4/2016]

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



Baza staży zagranicznych więcej…
[SŁOWACJA] Narodowy Program stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu m.in.
wspieranie mobilności studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników
badawczych z zagranicy, związanej z pobytami w słowackich szkołach wyższych i
jednostkach badawczych. Więcej…

SZKOLENIA, KURSY




Kurs SAIL (Sustainability Applied in International Learning) organizowany przez Baltic
University Programme stanowi połączenie rejsu żaglowcem z konferencją studencką.
Tematyka związana jest ze zrównoważonym rozwojem i obszarami zainteresowań
akademickich jego uczestników. Kurs SAIL rozpocznie się 14 sierpnia w La Coruna
(Hiszpania) i zakończy 28 sierpnia w Blyth (Wielka Brytania). Tegoroczna edycja kursu
odbędzie się na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin. Jeśli marzy Ci się przygoda na morzu
połączona z wykładami i warsztatami prowadzonymi na statku – przeczytaj więcej…
[KOREA] Międzynarodowa Szkoła letnia w Korei 2016. W terminie 26 czerwca – 23
lipca 2016 r. Kyungpook National University zaprasza do udziału w KNU Global Summer
School, której uczestnikami będą studenci z całego świata. Podczas Szkoły letniej będą oni
mieli okazję zdobyć międzykulturowe doświadczenia i zapoznać się z koreańską kulturą.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoły letniej dostępne są <tutaj>

KONKURSY, WYDARZENIA…


Dobiega końca termin zgłaszania zdjęć na konkurs fotograficzny Biura Karier. Masz
czas tylko do 20.04.2016. Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody - pierwsza nagroda ma
wartość aż 2000 zł!

PRAKTYKI


Trwa dodatkowy nabór na wyjazdy na praktyki ERASMUS+ - zgłoszenia można
składać do 22.04.2016. Uwaga - zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc.
Praktyki zagraniczne ERASMUS+ to niepowtarzalna szansa na zdobycie międzynarodowego
doświadczenia w Twojej branży oraz poznanie specjalistycznego języka obcego. Praktyka
może być realizowana we wszystkich krajach UE, to Ty decydujesz gdzie spędzisz ciekawe
wakacje zdobywając doświadczenie zawodowe lub odbędziesz praktyki w czasie semestru.




Jak długo trwa praktyka Erasmus+?
Dokąd mogę wyjechać na praktykę?
W jakiej instytucji mogę odbyć praktykę ERASMUS+?
Stawki stypendiów.

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


Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na spotkania informacyjne:
18.04 godz. 15:30 sala 103 (WI-ET); 20.04 godz. 15:30 sala 180 (Wały Chrobrego);
21.04 godz.. 11:25 sala 105 (Żołnierska).





Baza praktyk zagranicznych więcej…
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…

SZKOŁY LETNIE
Zastanawiasz się jak spędzić wakacje? Zgłoś się na szkołę letnią w którejś z
zagranicznych uczelni. Poćwicz język obcy, poznaj bliżej kraj, w którym szkoła letnia jest
organizowana, poznaj studentów z całego świata. Poniżej kilka wybranych ofert:
 [KOREA] Międzynarodowa Szkoła letnia w Korei 2016. W terminie 26 czerwca –
23 lipca 2016 r. Kyungpook National University zaprasza do udziału w KNU Global Summer
School, której uczestnikami będą studenci z całego świata. Podczas Szkoły letniej będą oni
mieli okazję zdobyć międzykulturowe doświadczenia i zapoznać się z koreańską kulturą.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoły letniej dostępne są <tutaj>
 [KOSOVO] University of Pristine – organizuje 16 edycję Letniego Universytetu w
dniach 4-15 lipca. Tematy szkoleń to m.in. Modern Quality Management Systems;
Mechatronics – Hands-on Approach; Intermediate Microeconomic Theory. Wszystkie
zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Termin zgłoszeń do 30.04.2016. Opłata za
udział to tylko 100 EUR + koszty podróży- istnieje możliwość uzyskania stypendium. Więcej
 [BRAZYLIA] Universidade Paulista w São Paulo, zachęca studentów do udziału w
programie IBS America w jednym ze szkoleń organizowanym w języku angielskim m.in.
Strategy & Competitiveness; Innovation, Technology & Sustainability. Program
oferuje możliwość otrzymania stypendium do 4000$ na pokrycie kosztów udziału w szkole
letniej. Zapoznaj się z materiałami na kanale programu IBS. Jesteś zainteresowany
uczestnictwem? Wyślij do 24.04.2016 maila na adres thaynara.santos@ibs-americas.com
z prośbą o przesłanie formularz zgłoszeniowego.
 [ESTONIA] Tallinn Summer School organizuje szkołę letnią poświęconą nauce języków
np. angielskiego, estońskiego czy chińskiego czy projektowaniu gier komputerowych tzw.
„Serious games”. Więcej informacji
 [FINLANDIA] Tampere University oferuje w sierpniu szereg kursów w ramach szkoły
letniej w tym m.in Finnish Survival course, Myth busters: ten facts you never knew
about Finnish language and culture; ICT for development: a technical and sociocultural perspective; Academic communication and effective presenting. Zgłoszenia do
8 maja. Ceny kursów od 180-560 EUR Więcej…
 DUŻO WIĘCEJ OFERT SZKÓŁ LETNICH ZNAJDZIESZ TUTAJ….

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ




Już niedługo zaczną się przygotowania do kolejnej sesji egzaminacyjnej. Poniżej znajdziecie
link do kilku ćwiczeń wspomagających pamięć w sytuacjach znacznego przeciążenia.
Życzymy dobrej zabawy!
Trening umiejętności werbalnych, koncentracji, pamięci, orientacji przestrzennej. Więcej…

CZY WIESZ ŻE…
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Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak studiuje się w Finlandii, to zapraszamy do
zapoznania się z porcją ciekawostek, dotyczących szkolnictwa wyższego w tym kraju.
Więcej…
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