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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, STYPENDIA





[FRANCJA] Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) dla studentów I i II roku studiów drugiego
stopnia oraz absolwentów wyższych uczelni którzy chcą odbyć studia uzupełniające we Francji
(Master 2) oraz dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera (bez MBA). Data
wysłania dossier z kompletem wymaganych dokumentów (w formie elektronicznej) : 7 marca
2018 r. Więcej…
[USA] Marzysz o studiach magisterskich w USA? Zaaplikuj o stypendium Fulbright Graduate
Student Award! Komisja Fulbrighta Polska czeka na twoje zgłoszenie do 27 kwietnia. Więcej…
Trwają nabory na wyjazdy ERASMUS+ na studia. Nabór na wyjazdy w roku akademickim
2018/2019 potrwa do 9 marca 2018. Program ERASMUS+ to niepowtarzalna okazja na naukę na
zagranicznej uczelni lub zdobywanie doświadczenia zawodowego w europejskiej firmie z twojej
branży. Więcej szczegółów na www.erasmusplus.am.szczecin.pl Co warto wiedzieć o programie
ERASMUS?

KONKURSY, WYDARZENIA…
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AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society. Komitet
Organizacyjny zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej *AGH International
Student Conference: Knowledge, Technology and Society* (AGH ISC 2018), która odbędzie się w
dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie. Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów studiów I i II stopnia, a także ich
opiekunów naukowych. Stanowi ona okazję do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć w
działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez studentów, nawiązania kontaktów i wymiany
wiedzy ze studentami innych uczelni, a także do poznania Krakowa. Udział w konferencji daje
ponadto możliwość publikacji artykułów w czasopismach indeksowanych m.in. w Web of Science (15
punktów wg MNiSW w 2017 r.) lub w monografii naukowej dedykowanej dla konferencji. W ramach
konferencji planowane jest także zorganizowanie konkursu na najlepsze prace i projekty studentów
(Student Projects Award). Więcej…
„Wymarzona podróż – świat w obiektywie”. Konkurs fotograficzny Biura Karier. Zdjęcia
zgodne z tematem konkursu należy dostarczyć do organizatora do dnia 21.03.2018r. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej…
II Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge. Z myślą o młodych
entuzjastach GIS, w dniach 16 – 18 maja 2018 w Lublinie już po raz drugi odbędą się
Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge. Jest to inicjatywa środowiska
akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz
innych, wykorzystujących systemy informacji geograficznej/przestrzennej na uczelniach wyższych
różnych typów. W ramach konkursu rywalizują zespoły dwu- i trzyosobowe, które w ciągu zaledwie
kilku godzin mają rozwiązać określoną liczbę zadań. Uczestnictwo w GIS Challenge jest także
doskonałą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z branży IT, które wykorzystują
funkcjonalność GIS w swojej pracy, a najzdolniejszymi studentami branży geoinformatycznej.
Rejestracja na wydarzenie trwa do 16 marca 2018r. Więcej….
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PRAKTYKI




Zbliża się nabór na praktyki zagraniczne Programu
Erasmus+. Jest to niepowtarzalna okazja na zdobywanie
doświadczenia zawodowego w europejskiej firmie z twojej
branży. Wszystkich chętnych studentów i absolwentów
zapraszamy w terminie26.02.2018– 23.03.2018r. do
kontaktu z Koordynatorem Uczelnianym. Więcej…
Wyszukiwarka praktyk zagranicznych 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!
 Stypendium ministra nauki – jak je zdobyć? Wysokie ministerialne stypendium naukowe
można bez przesady nazwać marzeniem większości studentów. Żeby je uzyskać, trzeba jednak
wykazać się nie tylko odpowiednią średnią ocen, ale też aktywnością w innych dziedzinach.
Zapoznaj się z radami, na co zwrócić uwagę, by znaleźć się w gronie stypendystów. Więcej…
 W Akademii Morskiej w Szczecinie od 2016 roku działa program „Witaj w Polsce”. Jest to
działanie skierowane do studentów zagranicznych, którzy mogą mieć problemy z adaptacją w
nowych warunkach. Dzięki programowi otrzymują oni wsparcie wolontariusza – studenta starszego
roku, który wprowadza ich w „życie Uczelni”. Więcej informacji, zarówno potrzebującym pomocy,
jak i chętnym do zostania wolontariuszem, udziela Pan Remigiusz Wałejko w Dziale ds.
Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok 102, tel, 091 480 93 22).
CZY WIESZ ŻE…
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Stwierdzenie, że używamy zaledwie 10% naszego mózgu – to mit! Ilekroć ktoś chce dowieść, że tak
naprawdę nie mamy pojęcia o działaniu ludzkiego mózgu mówi, że przecież używamy go tylko w 10
procentach. Szczególnie chętnie używają tego miłośnicy opowieści o pozazmysłowym postrzeganiu i
innych nadprzyrodzonych zdolnościach. Więcej…
Stal jest produktem, który można przetwarzać w nieskończoność. Dlatego może okazać się, że
Twoje sztućce zawierają stal, która była budulcem Forda Model T - pierwszego modelu samochodu
skonstruowanego przez Henry’ego Forda.
Wyprawa Katharsis II dookoła Antarktydy zbliża się do półmetka. 23 grudnia ubiegłego roku, jacht
żaglowy Katharsis II z kapitanem Mariuszem Koperem i jego całkowicie polską, ośmioosobową
załogą wystartował z Kapsztadu w RPA w antarktyczny rejs, planując okrążenie non-stop
najzimniejszego kontynentu Ziemi jak najbliżej jego brzegów: wzdłuż i na południe od 60.
równoleżnika szerokości geograficznej południowej. Jak dotąd żaden jacht żaglowy nie opłynął
całego kontynentu Antarktydy taką trasą. W weekend, na oficjalnej stronie wyprawy, pojawiła się
relacja informująca jednocześnie o zbliżeniu się do półmetku rejsu.
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