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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…
 [EUROPA] Przedłużony nabór na praktyki ERASMUS+. Jeszcze do 15.11.2016 można składać
wnioski na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ - nabór dotyczy wyjazdów w semestrze letnim
oraz w wakacje 2017. Z wyjazdów mogą korzystać studenci ale również absolwenci (pod
warunkiem zgłoszenia się studenci, przed ukończeniem studiów). Więcej ….
 [NIEMCY] Do 31 października 2016 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci,
którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec. Organizatorem konkursu
jest GFPS - Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Przyznane
stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do
580 euro więcej…
 Stypendia DAAD na podróże grup studenckich do Niemiec. Do 1 listopada 2016 r. trwa
nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W
ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów - od 10 do 15 osób
- wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego.
Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 marca 2017 r. Wyjazd do Niemiec może trwać od 7 do
12 dni. Na czas wyjazdu przyznawane jest stypendium w wysokości 50 euro na dzień podróży dla
każdego uczestnika. więcej…
 Baza staży zagranicznych więcej…



Program stypendialnego DAAD – Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia. W tym roku termin zgłoszeń
mija 1 grudnia 2016. Uzyskane stypendium pozwoli na pokrycie kosztów szkoły letniej i
przynajmniej częściowo zakwaterowania. Więcej…
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KONKURSY, WYDARZENIA…
 Story Map - Global Content Challenge - konkurs na najlepszą historię opowiedzianą na
mapie. Celem konkursu jest stworzenie prezentacji przy wykorzystaniu aplikacji Story Map Journal,
która w inspirujący sposób pozwoli lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Prace można przesyłać do
11 listopada 2016. więcej…
 Wygraj płatny staż w EACTIVE i zdobądź doświadczenie w rozwojowej branży
marketingu internetowego! Firma – EACTIVE organizuje konkurs, w którym od 1-3 osób
otrzyma propozycję odbycia stażu w firmie. Przeczytaj więcej, aby poznać szczegóły!
 „Ikar Jakości” – konkurs na pracę o zarządzaniu. Rusza ogólnopolski konkurs IKAR JAKOŚCI
im. Profesora Romualda Kolmana. Fundacja Qualitas czeka na ambitnych studentów i absolwentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcieliby zgłosić swoją pracę dyplomową z zakresu
wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronioną w uczelniach na terytorium Polski i ukierunkowane
na tematykę zarządzania. Na aplikacje organizatorzy czekają do 30 października! Więcej…

PRAKTYKI
 Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…
TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej może paść wiele różnych pytań, ponieważ każdy z rekruterów
jest inny. Warto być przygotowanym, chociaż na część z nich. 100 pytań, które mogą paść podczas
rozmowy o pracę.
 Jak napisać pierwsze CV bez doświadczenia zawodowego? Jeśli do tej pory nie miałeś okazji by
poćwiczyć tę umiejętność a przyszedł czas by starać się o pierwszą pracę, zapraszamy do
zapoznania się z praktycznym poradnikiem, który krok po kroku pomoże Ci stworzyć CV, które
zainteresuje potencjalnego pracodawcę.
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CZY WIESZ ŻE…
 Jak informuje „Rzeczpospolita”, Polak jest najbardziej zajętym studentem w Europie. Więcej
obowiązków mają jedynie Portugalczycy. Zajęcia na uczelni i praca na studiach licencjackich zajmują
nam 51 godzin tygodniowo, na studiach magisterskich aż 53 godziny. Dane te są naprawdę
zatrważającej, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę to, że średnia europejska wynosi jedynie 40
godzin. Co ciekawe, mimo iż polski student jest tak bardzo zapracowany, to zwykle nie idzie to w
parze z samodzielnością. Według sondaży, ponad połowa żaków w naszym kraju, przez całe studia
mieszka z rodzicami.

