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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









Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA). Staże zaczynają się
zwykle 1 marca i 1 października każdego roku. Stażyści otrzymują swojego zwierzchnika. Mogą brać
udział w zebraniach, otrzymywać dokumenty i wykonywać zadania odpowiadające ich wiedzy i
doświadczeniu. Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń: 23 grudnia 2016 r. dla staży
rozpoczynających się 1 marca 2017 r. i kończących 31 sierpnia 2017 r. Więcej…
[USA] Staże wakacyjne 2017. Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Polish-American Internship
Initiative - programu wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach dla
polskich studentów. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe firm Archer Daniels
Midland Company i Pittsburgh Glass Works. Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż w USA w
wakacje 2017, mogą składać aplikacje on-line do 22 grudnia 2016. 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…
Szkolenia i kursy zagraniczne więcej…

KONKURSY, WYDARZENIA…
 Konkurs "Berlin Startup Calling 2016". Jeżeli wirtualny świat nie ma przed Tobą tajemnic i z
zapartym tchem śledzisz zmieniającą się wirtualną rzeczywistość, ten konkurs jest skierowany dla
Ciebie! Wystarczy, że ciekawie zaprezentujesz swój innowacyjny pomysł. Organizatorzy zwracają
uwagę na wszystko, co wiąże się z nowymi technologiami: od wersji mobile po cloud computing.
Termin aplikacji do 31.12.2016r. 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 Termin nadsyłania prac konkursowych do 08 stycznia 2017 r. Więcej…
PRAKTYKI
 Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…
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TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
 Mapy Myśli: 7 kreatywnych zastosowań, nie tylko dla studentów. Sprawdź ile przyda się Tobie.
 7 niezbędnych rzeczy, które powinien mieć każdy student. Za kilka lat lub całkiem niedługo,
kiedy już skończysz studia i będziesz mógł pochwalić się zacnym tytułem inżyniera lub magistra,
prawdopodobnie dojdziesz do wniosku, że przeżyłbyś te kilka lat o jednym długopisie i tzw.



„zeszycie do wszystkiego”. Amerykańscy naukowcy odkryli, że im człowiek starszy, tym mądrzejszy
i z czasem nabiera doświadczenia, które pozwala mu eliminować z życia rzeczy zbędne. Nikt nie lubi
się przemęczać, a noszenie ze sobą całego ekwipunku „wzorowego studenta” poważnie obciąża
kręgosłup. To nie jest zdrowe! A co tak naprawdę może Ci się przydać? Więcej…
Coś na długie zimowe wieczory - Portal Port Europa udostępnia darmowe e-kursy językowe
przeznaczone dla osób, które szybko chcą poznać podstawy języka naszych sąsiadów.
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CZY WIESZ ŻE…
 Nauka języka podczas snu? Możliwe! Nauka przez sen budzi ogromne zainteresowanie, bo
przecież wielu z nas zamiast spędzać czas nad książką powtarzając do znudzenia ćwiczenia wolałoby
spędzić czas zupełnie inaczej, przyjemniej, zaś sen jest idealnym czasem na naukę, bez wysiłku,
przy tzw. okazji. Więcej…
 Dieta najlepszym sposobem na koncentrację! "Przez żołądek do serca" to nie wszystko.
Ważne aby przez żołądek trafiać do mózgu! Przez to, co jemy możemy znacznie poprawić
koncentrację, zdolności kojarzenia i inne intelektualne funkcje mózgu. Sprawdź, jaka dieta poprawi
koncentrację.
 Jak długo trwają wakacje i ferie w Europie? Rekordziści mają w Europie ponad 17 tygodni
wolnego z powodu wakacji, ferii i przerw świątecznych. Więcej…

