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AKTUALITY
#ERASMUSDAYS 2020
Buďte súčasťou Erasmus Days počas 15. - 17.októbra 2020 a pridajte sa do našich online aktivít
Erasmus Playlist a fotosúťaž prostredníctvom Instagramu a Facebooku.
Spotify Playlist “Erasmus STU 2020”
Práve sa nachádzaš na Erasmus mobilite alebo si ju absolvoval minulý semester? Aká hudba sa ti
spája s tvojim Erasmom? Pridaj svoje obľúbené songy do Spotify playlistu Erasmus STU 2020
alebo na Instagram/Facebook s označením @stu.international a #STUerasmusdays. Ak si na
Erasme ešte nebol, pridaj pesničku, ktorá sa ti spája s tvojim cestovateľským zážitkom tohto roka.
Fotosúťaž "Virtual Travelling"
Cestujme spolu virtuálne. Pridaj fotku z tvojho Erasmu alebo fotku miesta, kde si vieš predstaviť
svoj Erasmus. Označ @stu.international a pridaj #STUerasmusdays a môžeš vyhrať poukážku do
kníhkupectva Martinus alebo Erasmus+ balíček. Výherné fotky budú publikované na našom
Instagrame a Facebooku. Facebook event nájdeš TU.

PONUKY
Hľadáte zaujímavú stáž, štipendium či školenie? Pozrite si aktuálnu ponuku:
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kedykoľvek od 12. októbra do 18. decembra 2020. Viac
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Ponuka stáží pre študentov a absolventov v rôznych štátoch

Tampere University a Tampere University of Applied

Európy. Viac info: https://www.trainingexperience.org/.

Sciences organizujú 24. novembra 2020 online webinár pre
partnerské univerzity “Partner Day - Worklife is changing”,
ktorého súčasťou budú prednášky, workshopy aj kultúrny
program. V prípade záujmu zúčastniť sa nás kontaktujte na
international@stuba.sk.
CZEDUCON2020 (4.-5.november 2020) je online konferencia
organizovaná Domom zahraničnej spolupráce ČR, ktorá sa
zaoberá internacionalizáciou vysokých škôl. Hlavné témy
tohto ročníka sú globálne riziká a krízový manažment,
Erasmus+ v novom programovom období, online výuka a
virtuálne mobility, digitalizácia a budovanie kapacít pre
internacionalizáciu.
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“Prvým krokom bolo vybrať si krajinu. Pre mňa
to bol no brainer, keďže nemčinu mám rád a
praclíky tiež. Pripravil som si portfólio prác,
krátky životopis a motivačný list.”
(Ing. Patrik Rusnák, absolvent SvF)
Patrikove skúsenosti z Erasmus+ pracovnej
stáže si môžete prečítať TU.

international@stuba.sk
Facebook/Instagram: @stu.international

