Stacja innowacja
"Jesteśmy nastolatkami w trakcie tworzenia
przestrzeni na realizację najbardziej pozytywnie
zwariowanych pomysłów"  tak piszą o sobie
organizatorzy. Masz podobnie? Odwiedź 7 lutego
popołudniu szczecińską Łaźnię i weź udział w
spotkaniu grupy młodzieżowej.
Więcej info tutaj...

Nowe praktyki dla studentów
Studencie, studentko  Akademickie Biuro Karier
US przygotowało dla Was ofertę praktyk w
ciekawych firmach. Zgłoście się a , a my
zorganizują dla Was praktykę w preferowanej
firmie/instytucji i zgodną z kierunkiem studiów.
Odwiedź ABK (ul. Cukrowa 12, p. 235), zadzwoń
(91 444 36 85) lub napisz (abk@univ.szczecin.pl).
Więcej info tutaj...

Nauka dodaje skrzydeł  konkurs
filmowy
Nagraj krótki filmik na temat z czym kojarzy Ci się
nauka i zgarnij nagrody. Do wygrania kamera
GoPro, dron z kamerą, okulary VR oraz tydzień w
Ośrodku Wypoczynkowym US w Pobierowie.
Konkurs rozpoczyna się 1 marca i trwa do 28

kwietnia.
Więcej info tutaj...

Biznes + nauka
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrz Miasta Wałcz
zapraszają na spotkanie biznesowe pomiędzy zachodniopomorskimi
naukowcami oraz przedsiębiorcami „Skok po innowacyjność: biznes + nauka”.
Szczegóły i rejestracja na stronie...

Webinarium o zarządzaniu NGO
Zachęcamy do zapoznania się z treścią otwartego
webinarium w ramach Pracowni Dobra Wspólnego,
które poprowadził Paweł Łukasiak. Tematem
spotkania było „Zarządzanie organizacją przez
wartości w celu budowy dobra wspólnego”.
Nagranie w linku...

Program dla liderów
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności otworzyła
nabór do programu „Liderzy PAFW”. To 12
miesięczny program, dzięki któremu zyskasz
kompetencje, które pozwolą Ci skuteczniej działać,
stworzysz przekonującą wizję, nauczysz się
angażować innych do działania, dowiesz się, jak
skutecznie wprowadzać zmiany, lepiej poznasz
siebie koncentrując się przez rok na pracy nad swoim rozwojem, spotkasz grupę
wyjątkowych aktywnych osób z organizacji pozarządowych, samorządu, biznesu.
Nawiążesz relacje, które mają szansę trwać długo po zakończeniu programu.
Więcej info na stronie internetowej...

EU Careers Student Ambassadors

Uniwersytet Szczeciński po raz kolejny przystąpił
do Programu Ambasador Kariery w UE. Wszystkich
studentów, którzy znają języki obce i są
zainteresowani pełnieniem funkcji Ambasadora
Karier UE, a w przyszłości pracą w UE,
zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
Zgłoszenia do programu przyjmowane są za
pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 24
marca 2017 r.
Więcej informacji na stronie internetowej...

Poszukiwane punkty Eurodesk Polska
Krajowe Biuro Eurodesk Polska poszukuje
organizacji zainteresowanych prowadzeniem punktów informacyjnych Eurodesku.
Sieć Eurodesku liczy blisko 1000 organizacji i instytucji z 34 krajów europejskich. W
Polsce działa ponad 25 punktów regionalnych i kilkadziesiąt lokalnych. Wszystkie
organizacje i instytucje zainteresowane członkostwem w sieci i prowadzeniem
punktu informacyjnego Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie
ankiety dla organizacji i instytucji zainteresowanych członkostwem w sieci Eurodesk
Polska do 19 marca 2017 r.
Więcej info na stronie internetowej...

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

