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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


Studencka organizacja non-profit BEST (Board of European Students of Technology)
organizuje wydarzenia, dzięki którym studenci mają szansę na obycie się w
międzynarodowym środowisku, nawiązanie kontaktów, udoskonalenie znajomości języka
angielskiego oraz dobrą zabawę. Przez cały rok lokalne grupy BEST organizują krótkie (1-2
tygodniowe) kursy, dzięki którym studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę na wybrany
temat. BEST organizuje także seminaria naukowe, konkursy oraz imprezy rozrywkowe.
W każdym kursie organizowanym przez BEST bierze udział 20-30 studentów. Więcej…



Baza staży zagranicznych więcej…

KONKURSY, WYDARZENIA…
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Konkurs fotograficzny „Poznaj świat ze SKAT! ”, 8 edycja. Konkurs skierowany jest
do wszystkich miłośników podróży, którzy chcą odkrywać najpiękniejsze miasta Europy.
Aby wziąć w nim udział należy skorzystać z aplikacji konkursowej umieszczonej na
oficjalnym fanpage PromySkat oraz zaakceptować regulamin konkursu. Wystarczy, że
opublikujesz w aplikacji 1 wybrane zdjęcie związane z podróżami i wakacjami (tj. ciekawe
krajobrazy, obiekty, miejsca czy portrety) żeby walczyć o wygraną. Nagroda główna:
podróż promem w dwie strony dla 2 osób w kabinie 2 osobowej, w relacji
Gdańsk - Nynäshamn - Gdańsk promami armatora Polferries, II i III miejsce:
zestaw upominków. Nadsyłanie zgłoszeń: 01-20.06.2016. Więcej…
5. edycja konkursu „Gdyby to zależało ode mnie, to….”
Osoba, która chce wziąć udział w konkursie, winna przygotować pracę konkursową
(wyłącznie w języku polskim) w jednej z dwóch dowolnych form:
1) publikacja pisemna o objętości do 15 tys. znaków ze spacjami,
2) materiał wideo do 6 minut w formacie 640×360 px,
Przedmiotem pracy powinna być analiza jednej z wybranych dziedzin lub gałęzi gospodarki
(np. finanse publiczne, opieka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, finansowanie i budowa
infrastruktury
itd.),
wskazująca
możliwe
rozwiązanie
wybranego
problemu
sektora/dziedziny, czy sposobu poprawienia efektywności, sprawności, skuteczności w
danym obszarze gospodarki. Prace konkursowe można zgłaszać do 30 czerwca
2016 r. Więcej…
Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS | Edycja 15 Studencki Konkurs
Projektowy SOLIDWORKS jest wiodącym konkursem w Polsce. Co możesz zaprojektować?
Dosłownie wszystko. Od produktów codziennego użytku, mebli, narzędzi po skomplikowane
maszyny, pojazdy.
Wykorzystaj szansę jaką daje Studencki Konkurs Projektowy
SOLIDWORKS. Przyszły pracodawca z pewnością doceni Twoją kreatywność, aktywność i
zaangażowanie w dodatkowe działania. Termin zgłaszania projektów: 31 sierpnia
2016, termin nadsyłania prac: 15 września 2016. Więcej…
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PRAKTYKI



Baza praktyk zagranicznych global talents więcej…
Baza praktyk zagranicznych bab.la więcej…

SZKOŁY LETNIE
 Oferty dotyczące Szkół Letnich znajdziesz <tutaj>

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ


Statystyki pokazują, że co drugiemu Polakowi brakuje pewności siebie. Jeśli chcesz się
dowiedzieć w jaki sposób można ją zdobyć i zostać przysłowiowym kowalem własnego losu
koniecznie przeczytaj artykuł.

CZY WIESZ ŻE…
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Gdy trudno o pracę, założenie własnej firmy wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Jak
polscy i zagraniczni studenci oceniają szansę na własny start-up w Polsce? Czy w naszym
kraju wystarczająco promowana jest przedsiębiorczość? Odpowiedzi na te pytania
poszukała studentka ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Margarita Zvonova z
Estonii. Więcej…
Uczysz się języka obcego? Brawo Ty. A czy wiesz, że dzięki temu rozwijasz jednocześnie
inne umiejętności? Badania pokazują, że nauka języków obcych przynosi dużo więcej
korzyści, niż mogłoby się nam wydawać. Jakich? Więcej…
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