KONFERENCJA NAUKOWA:
POGRANICZE W MEDIACH.
MEDIA NA POGRANICZU.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Szczecin weźmie udział w konferencji naukowej w
dniu 16.11.2016 odbywającej się w Bibliotece
Międzywydziałowej Uniwersytetu
Szczecińskiego. Konferencja skupi się głównie na
obrazie pogranicza w polskich i zagranicznych
mediach oraz na funkcjonowaniu mediów na
rozlicznych pograniczach. Europe DirectSzczecin
poprowadzi warsztaty dziennikarskie pt. "Krok w nieznane? Mobilność młodzieży w
Unii Europejskiej". Warsztaty są skierowane do uczniów VI Liceum
Ogólnokształcącego W Szczecinie. Więcej na stronie internetowej wydarzenia.

ZWOLNIENI Z TEORII
Robić coś ciekawego, pomagać innym i uczyć się
w jednym czasie? Nie potrzebujesz do tego magii,
tylko programu Zwolnieni z teorii. Zwolnieni z
Teorii jest platformą do realizowania projektów
społecznych. Dzięki zastosowaniu Social Project
Method uczestnicy swoim projektem rozwiązują
realny problem danej społeczności. Do inicjatywy angażują lokalnych partnerów,
zdobywają praktykę oraz uczestniczą w kursach proponowanych przez Google,
CocaCola i innych firm. Kończąc kurs otrzymujesz certyfikat wydany przez daną
firmę! Poprzez udział w konkursie możesz rywalizować o prestiżowe nagrody

"Wilki", które są przyznawane w kilkunastu kategoriach najlepszym projektom
społecznym. Wszystko to bezpłatnie! Więcej na stronie internetowej.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI
W Muzeum Narodowym w dniu 19.11.16 odbędzie
się konferencja dla nauczycieli oraz osób
pracujących z młodzieżą pt. : "Spotkanie z Innym 
razem przeciwko uprzedzeniom i stereotypom".
Celem konferencji jest promowanie poszanowania
"inności" czyli obcej kultury, zachowań. Spotkanie
to wpisuje się w Tydzień Edukacji Globalnej i
skierowane jest do dzieci, młodzieży i nauczycieli Szczecina. Prelegentami są osoby
zajmujące się od lat przeciwdziałaniem dyskryminacji na wielu
płaszczyznach. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wcześniej trzeba jednak
dokonać zgłoszenia na adres: d.obalek@muzeum.szczecin.pl lub
d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl Więcej na stronie...

POŻYCZKA AKADEMICKA
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu
Szczecińskiego proponuje Pożyczkę Globalną dla
przedsiębiorczości akademickiej. Pożyczka dla
mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez
studentów, absolwentów, doktorantów, słuchaczy
oraz pracowników naukowych. Pożyczka jest
bezprocentowa oraz nie wymaga wkładu własnego! Maksymalna kwota o jaką
można się starać to 75 000 zł, czas spłaty maks. 6 lat. ABK US udziela wszelkich
informacji oraz pomocy związanej z wnioskiem. Więcej informacji na stronie
internetowej.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZCZECIN
1420 listopada 2016
Global Entrepreneurship Week to tydzień
poswięcony ludziom, którzy nie boją się ryzyka i
podejmują biznesowe wyzwania. Obchodzony jest
od 2008 roku w 150 krajach swiata.
Podczas niego wiele firm oraz instytucji organizuje
warsztaty, projekty, debaty,konkursy oraz darmowe szkolenia dla
przedsiębiorczych ludzi. W Województwie Zachodniopomotskim koordynatorem
wydarzenia jest Technopark Pomerania. Więcej na stronie...

TARGI PRACY „KARIERA 2016”
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
zaprasza na Targi Pracy, które odbędą się 23
listopada 2016 r. od godziny 10.00 do 15.00 na
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastów
42. Targi odnoszą się zarówno do pracodawców
jak i osób poszukujących pracy. Wystawcy mają
możliwość zaprezentowania swojej działalności, a studenci i absolwenci mają
szansę na znalezienie pracy, stażu lub praktyki. Będzie można również zasięgnąć
profesjonalnych porad w ramach doradztwa kariery zawodowej, pracy za granicą
lub jak prowadzić własną firmę. Więcej na stronie internetowej.

KONFERENCJA DLA STUDENTÓW
"DZIEŃ DOBRY BIZNES"
14.11.16 w Akademii Morskiej odbędzie się
spotkanie, podczas którego uczestnicy między
innymi spotkaja się z przedsiębiorcą,
współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Socatots
Polska Sp. z o. o Przemysławem
Olewnikiem, dowiedzą się o możliwościach dofinansowania firm z ramienia
inicjatywy JEREMIE oraz wezmą udział w warsztatach o tematyce biznesowej.
Udział w konferencji jest bezpłatny.Więcej na stronie internetowej.

OECD DLA MŁODYCH
PROFESJONALISTÓW
Program szkoleniowomentoringowy dla młodych liderów. Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju zaprasza do udziału w przedsięwzięciu osoby urodzone po
01.01.1981. Zakwalifikowani uczestnicy będą pomagać w prowadzeniu badań,
przygotowywaniu prognoz oraz raportów OECD pod okiem wykwalifikowanej kadry.
Kandydaci muszą znać minimum jeden z obowiązujących języków OECD (angielski
lub francuski) oraz wykazywać zainteresowanie działalnością OECD. Termin
przyjmowania zgłoszeń do 24.11.16.Więcej na stronie internetowej.

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

