[Nr STUDENT/7/2018]

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




[NIEMCY] Oferta Stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na
podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z polskich uczelni (termin zgłoszeń do
1.02.2019r.), krótkoterminowe pobyty badawcze od 1 do 6 m-cy (termin zgłoszeń
1.05.2019r.), stypendia roczne na pobyty badawcze od 7 do 10 m-cy (termin zgłoszeń do
1.05.2019r.), letnie kursy językowe w Niemczech (termin zgłoszenia do 01.12.2018r.)
Więcej…
Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji projektu stażowego „Czas na Staż”. Projekt dotyczy
studentów Akademii Morskiej studiujących na kierunkach lądowych na VII semestrze, które kończą
studia I stopnia w okresie II-III.2019. Staże odbędą się w okresie III-VIII.2019. Termin zgłoszenia
upływa z dniem 07.12.2018r. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest <tutaj>

KONKURSY, WYDARZENIA…


Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii
Morskiej w Szczecinie. Termin: 20.11.2018 r. wtorek, godz.: 10.00 – 14.00, miejsce:
Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu, ul. Szczerbcowa 4, Szczecin. Targi Pracy
skierowane są do studentów i absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie. Wystawcy:ROHLIG
SUUS Logistics SA, Pilkington IGP, KK Wind solutions, Albatros Sp. z o.o. sp.k., LSJ HR Group, Idea
HR Group Sp.z o.o. Sp. k., Wilhelmsen Business Service Center, MOMOX, Kabel-Technik-Polska Sp. z
o.o., Elektryka Morska, Netto Sp. z o.o., Amazon, Cargotec Poland Sp. z o.o./HIAB, Vestas Service
Delivery Center Szczecin Sp. z o.o., DGS Poland Sp. z o. o., LM WIND POWER BLADES (POLAND)
SP. Z O.O., Sia Abrasives Polska Sp z o.o. Szczegóły <tutaj>

Od
20.11.2018r.
zapraszamy wszystkich
zainteresowanych studentów do udziału w naborze
na wyjazdy na praktyki lądowe realizowane w ramach
programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019
(styczeń 2019-pażdziernik 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
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…





Oferty praktyk i staży z Programu Erasmus plus. Więcej…
Wyszukiwarka praktyk zagranicznych więcej…
Wyszukiwarka praktyk zagranicznych internship więcej…
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PRAKTYKI

TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ
 Dostajesz zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, przygotowujesz się,
pojawiasz się na miejscu, a razem z Tobą ona – trema. Doświadcza jej
wiele osób i wszyscy się jej obawiamy, bo nic tak jak stres nie psuje
dobrego pierwszego wrażenia. Badania amerykańskiego Carnegie
Institute of Technology stawiają sprawę jasno: Twój sukces finansowy
w 85% zależy od Twojej osobowości i umiejętności komunikacyjnych. Jak więc dobrze
zaprezentować pozostałe 15% – swoją wiedzę i kompetencje – gdy przychodzi trema? To całkiem
proste, a sekrety pokonywania stresu w rekrutacji zdradził Maciej Orłoś w artykule „Rekrutacja bez
tremy".
 Serwis YouTube daje możliwość odkrywania, oglądania i udostępniania oryginalnych filmów.
Korzysta się z niego głównie dla rozrywki, ale spełnia on też bardzo istotną rolę edukacyjną.
W bazie serwisu jest duża ilość kanałów do nauki języków obcych. Największa ich liczba skupia się
na zagłębianiu w tajniki języka angielskiego, ale odpowiedni rekonesans pozwoli na dotarcie także
do innych. Więcej…
 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 164
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. 164, tel. 91 48 09 322).

CZY WIESZ ŻE…
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W roku akademickim 2018/2019 studia stacjonarne na kierunku Nawigacja rozpoczęła kolejna grupa
anglojęzyczna. Tym razem mogliśmy powitać studentów z: Bułgarii, Turcji, Indonezji, Pakistanu,
Szwecji, Nigerii, Ukrainy, Rosji i Białorusi. To jak wiele mamy z nimi wspólnego dobitnie pokazuje
wypowiedź jednego z nich na temat symboli narodowych. Film można zobaczyć <tutaj>
W Bułgarii kiwanie głową oznacza „nie”, zaś kręcenie na boki „tak”.
Każdy z nas lubi celebrować „Dzień Dziecka”. W Polsce obchodzimy go 1 czerwca. Czy wiesz, że w
niektórych krajach wszystkie dzieci duże i małe świętują 20 listopada?
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