Europe Direct - Szczecin na Global Justice Night
Nie macie planów na środowy wieczór? Jesteście
ciekawi świata? Lubicie oglądać filmy w wygodnym
miejscu? Już 15 listopada weźcie udział w kolejnej
edycji Global Justice Night - wieczór filmowodyskusyjny w Szczecinie. Podczas spotkania poza
specjalnymi pokazami filmów, będziecie mieli
niepowtarzalną
okazję
poznać
podstawy
funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności,
jak się zakwalifikować do projektu oraz w czym
moglibyście się realizować. Wpadnijcie do Hormona,
a pracownicy Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct - Szczecin odpowiedzą na Wasze pytania!
Czytaj więcej...

"Wolność jest najwyższą wartością"
Wystawy, warsztaty, animacje, bieg, koncerty
patriotyczne i wspólne, radosne świętowanie. Pomorze
Zachodnie współorganizowało wojewódzkie obchody
Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się w
sobotę 11 listopada w Szczecinie.
Czytaj więcej...

Pierwsza pomoc w lekcjach
Jeśli czujecie się pewnie w jednym lub kilku
przedmiotach, umiecie dobrze tłumaczyć zagadnienia,
macie cierpliwość i lubicie pracę z dziećmi oraz
młodzieżą możecie zgłaszać się do Programu
Pierwsza Pomoc w Lekcjach. Uczniowie potrzebują
pomocy w szczególności z takich przedmiotów jak:
język polski, język angielski, język niemiecki,
matematyka, chemia i fizyka.
Czytaj więcej...

Pierwsza w Polsce akademia start-upowa dla
kobiet
Akademia innowacji dla maturzystek, studentek,
doktorantek i absolwentek kierunków technicznych i
ścisłych dostarczy Ci wiedzy i kontaktów niezbędnych
dla stworzenia i poprowadzenia własnego start-upu w
obszarze STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics).
Czytaj więcej...
Firma
audytorsko-doradcza
studentów

KPMG

odwiedzi

Już 16 listopada w godz. 8:30-14:30 na Wydziale Nauk
Ekonomicznych
i
Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego pracownicy firmy opowiedzą, jak można
rozpocząć pracę w KPMG, a studenci będą mieli okazję
skonsultować swoje CV ze specjalistami oraz wziąć
udział w wykładzie poprowadzonym przez ekspertów
KPMG. Dowiedz się więcej...
Akcja czytaj PL ruszyła!
W Szczecinie pojawiły się darmowe wypożyczalnie e-booków. Czytaj PL to
jedna z największych na świecie akcji promujących czytelnictwo. To jedyna
taka akcja w Polsce. Szczecin wraz z 31 innymi miastami bierze w niej udział.
Oprócz tego akcja dzieje się również za granicą dzięki czemu wielokrotnie
przebije swoim zasięgiem poprzednie edycje. Po raz pierwszy na taką skalę
wykroczy poza granice kraju. Czytaj więcej...

Study UK! Targi uczelni brytyjskich (Polska)

Erasmus+ Studia? Pomyśl wcześniej!

Chciałbyś studiować w Wielkiej Brytanii? 24
listopada w Krakowie a 25 w Warszawie
odbędą się organizowane przez British
Council targi uczelni brytyjskich, podczas
których dowiesz się, jak to zrobić.

Marzy ci się semestr studiów za granicą i
planujesz wyjazd na Erasmusa? Zaplanuj swoją
przygodę z wyprzedzeniem i poznaj wskazówki
polskiej studentki na rocznym stypendium w
Rzymie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

