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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


Ucz się od najlepszych i wygraj płatny staż! 2 lipca 2018 roku startuje druga edycja
bezpłatnych warsztatów programowania IAI PHP Camp. Wypełnij quiz i weź udział w eliminacjach.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca, a 18 czerwca wysyłane wyniki końcowe. Więcej…

KONKURSY, WYDARZENIA…






Konkurs Go Green in the City. Schneider Electric, lider transformacji cyfrowej w zarządzaniu
energią i automatyce, ogłasza 8. edycję globalnego konkursu dla studentów „Go Green in the City”.
Celem tej inicjatywy jest wyróżnienie odważnych pomysłów i rozwiązań, które umożliwią stworzenie
inteligentnych miast charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną. Tegoroczna edycja
konkursu została uzupełniona o zagadnienia gospodarki cyfrowej, inteligentnego łańcucha dostaw
oraz cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy zgłaszać mogą się do 1 czerwca 2018 roku. Więcej…
Program stypendialny Nowe Technologie dla
Dziewczyn. Fundacja Edukacyjna Perspektywy otwarła
nabór do programu stypendialnego dla studentek
najlepszych uczelni technicznych, które wiążą swoją
przyszłość z branżą technologiczną. Stypendystki
otrzymają wsparcie merytoryczne oraz finansowe – przez
pół roku będą miały opiekę mentorską pracownika firmy
Intel, dostaną możliwość stażu letniego w tej firmie, a
także otrzymają stypendium w wysokości 12 tys. zł. Jest to
oferta dla studentek AM studiujących na kierunkach
informatyka i mechatronika. Termin nadsyłania aplikacji – 15 czerwca 2018 r. Więcej…
Europejski konkurs fotograficzny “My Social City”. Interesujesz się fotografią? Jesteś dobrym
obserwatorem? Zrób zdjęcie przedstawiające projekty lub relacje społeczne w Twoim mieście i zgłoś
je do konkursu. Na autorów najlepszych fotografii czekają wycieczki do Brukseli oraz sprzęt
fotograficzny. Trzech zwycięzców konkursu wyłonionych przez jury zostanie zaproszonych do
Brukseli na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w okresie październik–grudzień 2018r.
Dodatkowo zdobywca pierwszego miejsca otrzyma sprzęt fotograficzny o wartości 1500 euro,
drugiego - 1000 euro, a trzeciego – 500 euro. Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2018r.
Więcej…

PRAKTYKI
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Zapraszamy do zapoznania się z informatorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczącym praktyk studenckich.
Oferty praktyk i staży z Programu Erasmusplus. Więcej…
Wyszukiwarka praktyk zagranicznych więcej…
Wyszukiwarka praktyk zagranicznych internship więcej…

Strona



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!
 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. 91 48 09 322).
 Gdzie szukać pierwszej pracy lub praktyki za granicą? Wszystko się kiedyś kończy, zarówno
to co dobre i to co złe. Jednak kiedy przychodzi czas końca studiów, jakie by one nie były,
większość (głównie bezrobotnych) studentów jest przerażona: co my będziemy dalej robić? Nie od
dziś wiadomo, że pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów, ale tych z doświadczeniem…
Padają różne odpowiedzi: od pracy na etacie, stażu, własnego biznesu, po wyjazd za granicę. To
jest na pewno ciekawa opcja, ale jak znaleźć pracę czy praktyki za granicą? Możliwości jest
naprawdę wiele, a każda jest zależna od tego co chcemy robić w przyszłości. Więcej…

CZY WIESZ ŻE…
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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. Dzień Morza to
okazja, by decydenci, pasjonaci oraz szefowie firm i instytucji związanych z morzem usiedli przy
wspólnym stole i podyskutowali o aktualnych problemach. Konferencji towarzyszą zwykle fora
turystyczne, targi, wystawy i konkursy. Europejski Dzień Morza ustanowiła w 2008 r. Rada Unii
Europejskiej. Wydarzenie przypominać ma o takich problemach jak zanieczyszczenia wód i oceanów,
konsekwencje zmian klimatu i efektywność wykorzystania zasobów morskich. Więcej…
Od 29 maja do 4 czerwca potrwa w tym roku Tydzień Ruchu (MOVE Week) –
ogólnoeuropejska kampania promująca zdrowy
styl
życia.
Celem
przedsięwzięcia
jest
zwiększenie do roku 2020 liczby aktywnych
fizycznie Europejczyków o 100 milionów. To
oznacza, że tylko w Polsce organizatorzy
kampanii chcą zachęcić do aktywności blisko 5
mln
osób.
W
trakcie
Tygodnia
będą
przekonywać, że ćwiczyć może każda grupa
społeczna, a korzyści z ruchu jest wiele. Oferta imprez podczas Tygodnia będzie na tyle
zróżnicowana, że każdy - niezależnie od wieku i poziomu sprawności fizycznej - znajdzie coś dla
siebie. Więcej…
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