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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
 Polsko-Niemiecki Tandem. Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową
znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić. Kurs TANDEM odbywa się w okresie
letnich wakacji. Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się
niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego. Pierwsze 2 tygodnie wszyscy
uczestnicy spędzają w Polsce, drugie 2 tygodnie – w Niemczech. Kurs organizowany jest przez GFPS
- Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017r. Więcej…
 3rd Annual BIC (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal)
Scholarship Program. Stypendium dla 2, 3 i 4 roku studiów oraz absolwentów kierunków
pływających oraz logistyki, którzy zainteresowani są bezpieczeństwem transportu kontenerów.
Stypendium wynosi 1 000 €, możliwa jest również publikacja artykułu w czasopiśmie BIC. Termin
aplikacji upływa 15.07.2017r. Więcej>>
KONKURSY, WYDARZENIA…
 Stypendium dla zaradnych i oszczędnych. European-funding-guide.eu wraz z Mojekupony.pl
szukają najbardziej zaradnych polskich studentów, którzy mimo braku funduszy skutecznie sobie
radzą z gospodarowaniem finansami. Tutaj oprócz samodyscypliny, czy kreatywności w
oszczędzaniu można dołączyć: zaawansowane systemy pożyczania i kserowania książek, życie z
kuponem rabatowym czy DIY zamiast kupowania - z tymi sprytnymi pomysłami często łatwiej, niż z
wypchanym portfelem. Aplikuj na Stypendium 2017. Termin zgłoszeń do 30.09.2017r. Więcej…
 Belgrad czeka na młodych. Chcesz poznać stolicę Serbii? Weź udział w konkursie dla młodych
osób zainteresowanych polityką młodzieżową i wolontariatem. Jeśli jesteś posiadaczem Karty
EURO26, nie należysz do żadnej organizacji pozarządowej lub młodzieżowej, ale interesuje Cię
polityka młodzieżowa i aktywne obywatelstwo, weź udział w konkursie Polskiego Stowarzyszenia
Projektów Młodzieżowych. Nagrodą w nim jest wyjazd na konferencję do Belgradu – będzie to
doskonała okazja, by przekonać się, jak wygląda „od kuchni” praca Stowarzyszenia. Zadanie jest
proste - wystarczy przygotować dwie prezentacje: pierwszą na temat podobieństw między
Belgradem a miastem, w którym mieszkasz, i drugą, poświęconą najciekawszym miejscom w stolicy
Serbii, które warto zwiedzić. Termin zgłoszenia do 17.04.2017r. Więcej….
 Konkurs IKEI Studenckie metody. Do 10 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu
Studenckie metody. Adresatami konkursu są studenci uczelni wyższych. Zadanie polega na
zaprojektowanie w dowolnym programie pokoju dla dwójki dzieci. Pula nagród w konkursie wynosi
10 000 zł. Laureaci konkursu otrzymają także możliwość odbycia stażu w poszczególnych działach w
sklepach IKEA, która jest organizatorem konkursu. Więcej…
PRAKTYKI
 Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
 Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…
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SZKOŁY LETNIE

Czas zaplanować jak spędzisz te wakacje. Poznaj wyszukiwarkę szkół letnich
www.summerschoolsineurope.eu, w której znajdziesz oferty szkół letnich z całej Europy. Chcesz się
uczyć języków lub rozwijać zainteresowania? Poniżej znajdziesz prezentację kilku wybranych ale
ofert jest znacznie więcej:







Austria Intensywny kurs języka niemieckiego w Wiedniu
Dania: Prywatność w sieci, Jak biznesowo podbić świat? Marine Geoscience
Estonia: Nauka chińskiego od podstaw
Czechy: Reklama i marketing
Niemcy Przedsiębiorczość

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego nowego profilu na
portalu Facebook na którym pojawiać się będą informacje
o wszelkich kwestiach międzynarodowych dotyczących Studentów
Akademii Morskiej w Szczecinie – zarówno tych przyszłych, obecnych
jak i byłych, polskich i tych spoza naszego kraju. Będziemy pisać o
wyjazdach, stypendiach, ciekawych wydarzeniach, naborach do Erasmusa, ciekawostkach,
przedstawiać Wam naszych studentów, którzy już skorzystali z możliwości wyjazdów za granicę na
studia czy praktykę lub robią coś ciekawego. Będziemy także pokazywać Akademię kandydatom z
innych krajów. Pojawiać się będą także konkursy  No i uwaga – szukamy chętnych do
współtworzenia naszego fanpage’a! Potrzebujemy zdjęć, relacji z wyjazdów, akademików czy
Waszych imprez, micro-wywiadów, opowieści o Waszym kraju. Na chętnych i odważnych
z pomysłami czekamy w pokoju 101 w budynku głównym AM!

Europejski Dzień Morza. Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest
Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym
codziennym życiu. Wydarzenie przypominać ma o takich problemach jak zanieczyszczenia wód
i oceanów, konsekwencje zmian klimatu i efektywność wykorzystania zasobów morskich. Więcej
o obchodach <tutaj>

Praca za granicą-jak uniknąć nieuczciwych pośredników. Badania TNS OBOP pokazują, że
20% Polaków nie wie, co zrobić, by wyjazd za granicę był bezpieczny, coraz częściej korzystają
też z usług pośredników. Co zrobić, aby nie zostać oszukanym? Więcej…
CZY WIESZ ŻE…
 Każdy zna polskie tradycje i zwyczaje, które są istotne podczas Wielkanocnych Świąt - pieczenie
ciast, święcenie koszyczków czy rezurekcja. Zastanawiałaś się jednak, jak wygląda Wielkanoc
w Europie? Jak obchodzi się Śmigus-Dyngus w innych krajach? Znamy odpowiedzi na te pytania!
Sprawdź, jak obchodzi się Święta Wielkanocne w Europie!
 Jeśli lubisz różne narodowe tradycje, ciekawe wyzwania i dysponujesz odrobiną cierpliwości
zachęcamy do samodzielnego wykonania wielkanocnych pisanek. Więcej…
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Niech nadchodzące Święta
Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim
same radosne i szczęśliwe dni
oraz będą doskonałą okazją do
spędzenia wspaniałych chwil
w gronie najbliższych.

