
#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.

2020/2021

O K T Ó B E R

NEWSLETTER UMV STU
Pravidelné mesačné novinky z Útvaru medzinárodnych vzťahov STU

AKTUALITY

https://www.erasmusdays.eu/
https://open.spotify.com/playlist/5l1KeCiex6JeZ162Bwpv9E?si=9y7ftvIeS9u5PeDXvGgOCw
http://instagram.com/stu.international/
https://www.facebook.com/STU.International/
https://www.facebook.com/events/394954291671427?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


“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

PONUKY

Š T U D E N T I

USP Virtual iFriends je program na výmenu akademických

skúseností a rozvíjanie cudzích jazykov: angličtina,

portugalčina, fancúzština, španielčina, taliančina a nemčina.

Zapojiť sa môžu študenti, pedagógovia a zamestnanci

kedykoľvek od 12. októbra do 18. decembra 2020. Viac

informácii na ifriends@usp.br. Registrovať sa môžete TU.

futuRE:build je medzinárodný online ideathon, ktorý

organizuje Deutsche Telekom IT Solutions. Študenti môžu

individuálne alebo v tímoch pracovať na inovatívnych

riešeniach problémov v oblastiach vzdelávanie, ekonómia,

sociálny život a zdravotná starostlivosť. Uzávierka

prihlasovania je 10. november 2020. Podujatie sa koná 13. -

15. novembra 2020.

Ponuka stáží pre študentov a absolventov v rôznych štátoch

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

USP Virtual iFriends je program na výmenu akademických

skúseností a zároveň rozvíjanie cudzích jazykov: angličtina,

portugalčina, fancúzština, španielčina, taliančina a nemčina.

Zapojiť sa môžu študenti, pedagógovia a zamestnanci

kedykoľvek od 12. októbra do 18. decembra 2020. Viac

informácii: ifriends@usp.br. Registrovať sa môžete TU.

Univesity of Twente organizuje 16. - 20. novembera 2020

online Partner Day a Virtual Fair “Twente LET'S GO! 2020”.

Program, ktorý zahŕňa prezentácie, workshopy či neformálny

networking, je určený pre zamestnancov partnerských

univerzít. Prihlasovanie končí 16.októbra 2020. V prípade

záujmu zúčastniť sa kontaktujte nás na

international@stuba.sk.

Tampere University a Tampere University of Applied

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. V prípade záujmu zúčastniť sa nás

kontaktujte na international@stuba.sk.

Z A M E S T N A N C I

Hľadáte zaujímavú stáž, štipendium či školenie? Pozrite si aktuálnu ponuku:

https://www.stuba.sk/
https://www.stuba.sk/
https://www.stuba.sk/
https://www.stuba.sk/
https://www.stuba.sk/
https://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/od-debaty-s-kamaratom-na-staz-do-berlina-patrik-v-berline.html?page_id=7731
https://www.stuba.sk/
https://www.stuba.sk/
https://www.facebook.com/groups/632445187438475/
https://forms.gle/Z7a2vrGWAwcu15my6
https://www.deutschetelekomitsolutions.hu/futurebuild/
https://www.trainingexperience.org/
https://www.facebook.com/groups/632445187438475/
https://forms.gle/Z7a2vrGWAwcu15my6
https://www.utwente.nl/en/ces/letsgo/
https://2020.czeducon.cz/

