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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

[EUROPA]Już wkrótce ogłoszone zostaną decyzje o przyznaniu w pomocy materialnej dla
studentów. Otrzymałeś stypendium socjalne? Nie przegap możliwości wyjazdu na praktykę
zagraniczną w ramach programu ERASMUS+. Nabór na wyjazdy na praktyki w ramach programu
ERASMUS+ dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów orzeczeniem o
niepełnosprawności. Do 9 grudnia 2016r. studenci w wymienionej grupy mogą się zgłaszać w
celu odbycia praktyki w zagranicznej w niemal wszystkich krajach. Studenci z wymienionej grupy
mogą liczyć na wyższe stypendia finansowane w ramach programu PO WER. Nie przegap szansy na
międzynarodowe doświadczenie zawodowe, spędź w ciekawy sposób wakacje 2017! Więcej…
 Chcesz na jakiś czas zamieszkać w Australii i spróbować egzotycznego życia? Zamierzasz
zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz sprawdzić angielski w praktyce? Interesuje Cię praca w
międzynarodowym środowisku? Skorzystaj z programu „Study and Work in Australia”. Program
skierowany jest do osób, które myśląc o przyszłości zawodowej chcą podszkolić język angielski,
uzyskać międzynarodowy dyplom, dodatkowe kwalifikacje oraz referencje od australijskich
pracodawców. Dodatkowo daje możliwość zwiedzenia Australii, poznania realiów życia a także jest
szansą i pomostem do pozostania w Australii na dłużej. Więcej…
 Praktyki w Japonii? Kurs języka japońskiego? Jeżeli ta oferta brzmi interesująco - sprawdź
ofertę programu VULCANUS. Okres 1 wrzesień 2017 do 31 sierpnia 2018 możesz spędzić w
Japonii poznając kraj i język a przede wszystkim zdobywając doświadczenie zawodowe w jednej w
największych japońskich firm. Oferta dotyczy tylko obywateli Unii Europejskiej i dotyczy studentów
studiów II stopnia z następujących kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i
inżynieria produkcji. Termin zgłoszeń upływa 20 stycznia 2017. Więcej…
 Baza staży zagranicznych więcej…
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KONKURSY, WYDARZENIA…
 Wygraj staż w szwajcarskiej firmie. 7 marca 2016r. rusza IV edycja konkursu na prace
dyplomowe "swissstandards.pl Od teorii do praktyki". Konkurs skierowany jest do studentów uczelni
technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów studiów I i II stopnia, którzy obecnie przygotowują
się do wyboru tematu pracy dyplomowej oraz jej pisania i obrony w roku akademickim 2016/2017.
Osoby zainteresowane udziałem muszą do 30.11.2016 roku przesłać temat zaplanowanej pracy
wraz z krótkim opisem jej założeń ( I etap). Więcej…
 Największy na świecie konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards. W tym
roku odbywa się jego jubileuszowa, 10. edycja. Organizatorem wydarzenia jest World Photography
Organisation. 5 grudnia 2016 r. - zakończenie przyjmowania zgłoszeń na konkurs studencki.
Więcej…
 II edycja konkursu stypendialnego „Jak będzie wyglądał transport w Europie za 20
lat?”. Największy w Polsce serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl organizuje drugą edycję
ogólnopolskiego konkursu, którego celem jest szerzenie i przekazywanie wiedzy o transporcie. Masz
pomysł na nowatorskie zastosowanie w transporcie lub wizję jak będzie wyglądał transport w
przyszłości? Weź udział w konkursie stypendialnym Clicktrans.pl i zgarnij jednorazowe stypendium!
Suma nagród wynosi 2000 zł! Aby wziąć udział w konkursie, napisz artykuł (do 15 tysięcy znaków ze
spacjami) na temat: „Jak będzie wyglądał transport w Europie za 20 lat?” i wyślij na adres:
stypendia@clicktrans.pl Prace należy nadsyłać do dnia 08.01.2017r. Więcej…





KONKURS ERICSSONA. Chcesz odwiedzić Sztokholm oraz na własne oczy zobaczyć jak
technologie teleinformatyczne zmienią nasze życie już w najbliższej przyszłości? Firma Ericsson
ogłasza konkurs, w którym można wygrać wyjątkową nagrodę – wizytę w siedzibie Ericsson w
Sztokholmie. W programie 3 dniowego wyjazdu m.in.: wizyta w Ericsson Studio i Ericsson Garage,
zwiedzanie siedziby Ericsson oraz wycieczka po najważniejszych atrakcjach Sztokholmu. Wyjazd
odbędzie się w terminie 9-11.02.2017. Nie czekaj – konkurs trwa tylko do 27 listopada!
Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie www.youplusericsson.pl
KONKURS BERLIN START UP CALLING 2016. Visual Meta GmbH, twórca serwisu ShopAlike.pl
zaprasza do udziału w konkursie „Berlin Startup Calling 2016" dla studentów. Termin zgłoszenia: do
31 grudnia 2016 roku! Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości 15,000 euro. Więcej
informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie projektu.

PRAKTYKI
 Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…
TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
 Jak wyjechać na staż zagraniczny? Coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża na staże za granicę.
To świetny sposób, żeby wyróżnić się na tle innych studentów i zdobyć bezcenne doświadczenie. A
możliwości wyjazdu nie brakuje. Polscy studenci doskonale zdają sobie sprawę, że nabycie
doświadczenia zawodowego podczas studiów to podstawa. Łączenie praktyk ze studiami stało się
powszechne nie tylko dzięki zaangażowaniu młodych ludzi, ale również przez elastyczne oferty
pracodawców. Więcej…
 Czeka Cię ważna rozmowa kwalifikacyjna? Jak nie zepsuć dobrego wrażenia i nie stracić
szansy na atrakcyjną pracę? Zobacz 7 najczęstszych błędów, które kandydaci popełniają na
rozmowach kwalifikacyjnych. Wyeliminuj je już dziś i znajdź lepszą pracę.
 Wszystko co musisz wiedzieć o pisaniu CV po angielsku w jednym miejscu. CV czy resume?
Sprawdź, ile z tych 12 błędów popełniasz.
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CZY WIESZ ŻE…
 Studiowanie za granicą może zmienić Twój sposób postrzegania świata. Zamiast zdobywania
wiedzy z książek czy internetu możesz się wprost otworzyć na nową kulturę, historię, obyczaje.
Studiowanie za granica otwiera drzwi do rozwoju osobistego. To nie tylko poznanie nowego języka,
kultury, kuchni, ale przede wszystkim zwiększenie pewności siebie, nauka samodzielności i ogromne
poczucie komfortu. Aż 97% absolwentów studiów za granicą otrzymało interesującą pracę w ciągu
12 miesięcy od ukończenia szkoły, natomiast 84% z tych absolwentów przyznaje, ze studiowanie za
granicą pomogło im w zbudowaniu cennych umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy.

