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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






ERASMUS+ Wyjedź na studia do zagranicznej Uczelni
Partnerskiej lub na praktykę lądową lub morską do
zagranicznej firmy.
Rozpoczynamy nabór na wyjazdy na semestr letni
2017/2018. Nie zapomnij się zgłosić! Oprócz samej
możliwości wyjazdu program ERASMUS+ daje studentom stypendia, które umożliwiają
sfinansowanie kosztów pobytu, zakwaterowania czy podróży. Obecnie przyznawane są dwa rodzaje
stypendiów – stypendia POWER dla studentów niepełnosprawnych lub takich którym przyznano
stypendia socjalne oraz standardowe stypendia programu ERASMUS+ dla pozostałych studentów.
Szczegóły na stronie Erasmus+
VULKANUS in Japan Cały program trwa 12 miesięcy. Studenci odbywają: 1-tygodniowe
seminarium o Japonii (w Tokio), 4-miesięczny intensywny kurs języka japońskiego (w Tokio) i 8miesięczne praktyki w Japońskiej firmie (cała Japonia). Udział mogą wziąć studenci kierunków
inżynieryjnych lub naukowych (informatyka, mechanika, chemia, biotechnologia, elektryka, fizyka,
telekomunikacja, inżynieria jądrowa, materiały metaliczne, ceramika, systemy produkcyjne, itp...)
będący obywatelami UE lub Albanii, Armenii, FYROM, Islandii, Czarnogóry, Turcji, Ukrainy, Mołdawii,
Serbii,
którzy
podczas
aplikowania
są
na
przynajmniej
na
4 roku studiów. Aplikacje należy składać samodzielnie do 5 stycznia. Termin przesyłania
dokumentów do Brukseli upływa 20 stycznia. Rekrutacja przebiega 2-etapowo i jest przeprowadzana
przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Więcej…
[NIEMCY] Oferta stypendialna DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na rok
akademicki 2017/2018. Szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do
DAAD w Warszawie znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl Biuletyn informacyjny
dostępny jest <tutaj>

KONKURSY, WYDARZENIA…
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Wszystkich studentów a przede wszystkim koła naukowe zachęcamy gorąco do udział w V konkursie
pn. International Student Design Competition na innowacyjne projekty bezpiecznych i tanich
promów ogłaszanym i sponsorowanym przez Worldwide Ferry Safety Association W tym roku
zadanie polega na zaprojektowaniu promu pasażerskiego dla Cieśniny Singapurskiej
pływającego na trasie pomiędzy Indonezją, Malezją i Singapurem. Łączna wartość nagród to
10.000$ w tym dla najlepszej drużyny - 5.000$. Prezentacje zwycięskich projektów z lat ubiegłych
dostępne są tutaj. Uczestnicy są proszeni o zarejestrowanie swoich drużyn do 15 listopada za
pomocą strony internetowej konkursu
Termin nadsyłania prac dla zarejestrowanych drużyn upływa 5 stycznia 2018.
Konkurs fotograficzny PhotoChallenge 2017. To konkurs skierowany do studentów z całej
Polski oraz innych krajów, który wykorzystuje fotografię jako sposób promowania debaty i refleksji
na tematy istotne dla społeczeństwa. Tegoroczny temat brzmi: Girl Power. Zgłoszenia przyjmowane
są do 30 listopada 2017 roku. Autor zwycięskiej fotografii otrzyma 2700 euro, kolejne
2700 euro zostanie przekazane na rzecz wybranej przez niego organizacji pozarządowej. Wszystkie
informacje na temat zasad, terminów i nagród PhotoChallenge 2017 można znaleźć w regulaminie
konkursu <tutaj>

Strona



PRAKTYKI



Baza praktyk zagranicznych Global Talents więcej…
Baza praktyk zagranicznych Bab.la więcej…

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ




Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego profilu na portalu
Facebook na którym publikujemy informacje o wszelkich kwestiach
międzynarodowych dotyczących Studentów Akademii Morskiej
w Szczecinie – zarówno tych przyszłych, obecnych jak i byłych,
polskich i tych spoza naszego kraju. Piszemy 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. W dalszym ciągu czekamy na 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!
Osobowość z potencjałem. Studia to nie tylko czas nauki, ale także poznawania zasobów
naszych osobowości, odkrywania – często z dala od domu rodzinnego – tego, jacy naprawdę
jesteśmy. Istnieje szereg różnych wskaźników i testów, które pomogą nam odkryć tkwiący w nas
potencjał. Więcej…

CZY WIESZ ŻE…



W obecnym roku akademickim 16 studentów z różnych krajów rozpoczęło naukę w Akademii
Morskiej w Szczecinie na kierunku Nawigacja, gdzie językiem wykładowym jest angielski.
Na świecie ponad 4,5 miliona studentów uczy się poza granicami swojego kraju. Do 2020 roku
liczba ta ulegnie podwojeniu. Ponad połowa międzynarodowych studentów pochodzi z Azji.
Większość studentów z zagranicy goszczą takie kraje jak: Stany Zjednoczone, Australia, Wielka
Brytania, Niemcy i Francja. W skali globalnej rynek studiów międzynarodowych przynosi krajom
przyjmującym studentów zagranicznych ok. 100 miliardów USD rocznie. Studenci zagraniczni w
Polsce wnoszą do gospodarki 150 milionów EUR rocznie.
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Na naszej Uczelni studiuje coraz większa liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających do nas
nierzadko z bardzo odległych stron. Chcielibyśmy odrobinę przybliżyć Wam kulturę i zwyczaje
mieszkańców krajów z których pochodzą Wasi koledzy. Zapraszamy na Facebooka po
więcej.

