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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


Dodatkowy nabór na wyjazdy na studia w ERASMUS+ (rok akademicki 2018/2019).
W dniach 04.04.2018- 20.04.2018
zapraszamy wszystkich studentów do
zgłaszania się na wyjazdy na studia
ERASMUS+
w
roku
akademickim
2018/2019 (nabór dotyczy wyjazdów w
obu semestrach). Do naboru mogą
przystąpić studenci, którzy w momencie
wyjazdu będą mieć ukończony I rok
studiów inżynierskich. 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…

KONKURSY, WYDARZENIA…




Ruszył konkurs firmy Esri - Storytelling with Maps Contest 2018! Firma Esri, światowy lider
w dziedzinie analityki przestrzennej, ogłosiła rozpoczęcie konkursu na najlepszą historię
opowiedzianą na mapie „Storytelling with Maps Contest 2018”. Aby wziąć udział w konkursie, należy
przesłać maksymalnie trzy historie opracowane w jednym z szablonów Story Maps. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody (w tym m.in. licencja oprogramowania ArcGIS). Termin zgłaszania prac
konkursowych mija 7 maja 2018 roku. Więcej…
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…

PRAKTYKI
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Do 30.04.2018 zapraszamy wszystkich
zainteresowanych studentów do udziału w naborze
na wyjazdy na praktyki lądowe realizowane w ramach
programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019
(czerwiec 2018-wrzesień 2019).
Zastanawiasz się jak wygląda praktyka ERASMUS+ i
czy warto w niej uczestniczyć? Poznaj relacje studentów Akademii Morskiej w Szczecinie
i przekonaj się jak opisują taki wyjazd. Praktyka będzie realizowana w firmie lub instytucji z Twojej
branży w dowolnym kraju programu. Minimalna długość praktyki to 2 miesiące a maksymalnie
możesz wyjechać nawet na 12 miesięcy (choć dofinansowane otrzymasz maksymalnie na okres
6 miesięcy). Taki wyjazd to niepowtarzalna szansa na naukę zawodu, języka obcego w praktyce
oraz poznanie nowego, ciekawego kraju.
Praktyka związana jest z dziedziną, którą studiujesz. Może ona być integralną część programu
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Twoich studiów (praktyka obowiązkowa), lub umożliwić Ci zdobycie dodatkowych kompetencji
i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Możesz też wyjechać na praktykę jako absolwent (ale
zgłosić musisz się jeszcze jako student). Więcej…
Parlament Europejski oferuje płatne staże i niepłatne praktyki, jako forma uzupełnienia
kształcenie zawodowego młodych obywateli oraz przyczyniania się do zrozumienia zasad
funkcjonowania Parlamentu. Staże dostępne są dla osób, które nie odbyły wcześniej żadnych
płatnych lub niepłatnych unijnych staży lub praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej
instytucji UE. Termin składania podań: do 15.05.2018r. 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!
 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).
 10 najbardziej przyszłościowych języków obcych. Bez znajomości języków obcych ciężko
sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w dzisiejszych czasach, prawda? Ciężko bowiem bez
tego swobodnie podróżować i osiągać sukces zawodowy. Pozostaje jednak mały dylemat: jaki język
jest najbardziej przyszłościowy? Czy nadal króluje angielski i niemiecki, czy może ich miejsce
zastąpiły języki azjatyckie? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku.
CZY WIESZ ŻE…
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Gdy uczysz się z map myśli, Twój umysł łatwiej porządkuje wiedzę. Budujesz w pamięci sieć
skojarzeń, która pozwala łatwiej rozwiązywać zadania.
1 MAJA – POCHÓD CZY KONWALIE? Czy wiecie, że świętowanie 1 Maja to nie jest tradycja
ostatniego wieku? I że nie zawsze było to święto pracy czy robotników? Jeśli jesteś ciekaw
pochodzenia „Majówki” oraz tego jak obchodzi się ją w innych krajach, zapraszamy do zapoznania
się z artykułem.
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