Przypomnienie: Liderzy Zachodniopomorscy,
wzywamy Was!
Z przyjemnością przypominamy o programie, który
według uczestników ma tylko jedną wadę: Można w
nim wziąć udział tylko raz.
Plusów Lidera jest dużo więcej. Do zdobycia
certyfikat Marszałka Olgierda Geblewicza, możliwość
uczestniczenia w spotkaniach eksperckich i
warsztatach nt. pozyskiwania środków.
Czytaj więcej...

Przystanek Wolontariat - czas start!
#WypróbujWolontariat podczas aktywnego tygodnia w
Szczecinie! Wstęp na wszystkie wydarzenia jest
bezpłatny. W programie uwzględniono potrzeby
młodszych i starszych, jak również aktywnych i
potencjalne aktywnych odbiorców. Świętujemy do
piatku!
Czytaj więcej...

daNUTA - przegląd dla młodych zespołów za nami
Sekretariat ds. Młodziezy był partnerem wydarzenia,
które skupiło muzyków walczących o nagranie płyty.
Zwycięzcy drugiej edycji daNUTy, zespołowi Płynny
Polar gratujemy i życzymy wielu sukcesów!
Czytaj więcej...

Aktualna oferta praktyk w Szczecinie i regionie
Studencie, Studentko! Posiadasz wiedzę, lecz brakuje
Ci doświadczenia? Nie szkodzi. Zgłoś się do
Akademickiego Biura Karier US, a oni zorganizują dla
Ciebie praktykę w preferowanej przez Ciebie
firmie/instytucji i zgodną z Twoim kierunkiem studiów.
Czytaj więcej...

Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej
Publikacja (dostępna online!) to zbiór gier i zabaw z
zakresu animacji językowej, przeznaczony na potrzeby
polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Polecamy
animatorom kultury i osobom, które biorą udział w
międzynarodowych projektach.
Czytaj więcej...

400 zł na promocję
Masz pomysł na działanie promocyjne dotyczące własnej organizacji? Zgłoś
swój pomysł do Sektora 3 i otrzymaj 400 zł wsparcia na jego realizację.
Czytaj więcej...

Co Europejczycy sądzą o UE?

„To be or not to be... a European?“ - konkurs
dla młodych Europejczyków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy
zagraniczne dla studentów, doktorantów i
naukowców na rok akademicki 2018/2019. W
przypadku dużej części państw, do których
można
wyjeżdżać,
obowiązuje
termin
wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.

Do konkursu mogą zgłaszać się klasy lub grupy
młodzieży w wieku do 21 lat z Polski, Niemiec i
Francji, które stworzą wspólny, trójnarodowy
projekt. Temat projektu może dotyczyć geografii,
kultury, dziennikarstwa, sztuki, a także
społeczeństwa lub polityki.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

