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Informacje o możliwościach kształcenia w Polsce i poza granicami kraju
INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W POLSCE ORAZ ZA GRANICĄ

www.studiazagranica.pl – informacje o programie eduABROAD oficjalnym

przedstawicielstwie zagranicznych uczelni wyższych w Polsce. Program eduABROAD to szansa dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i
doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych. Oferuje bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów,
a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji.
www.pracuj.pl/edukacja/ - informacje dotyczące oferty edukacyjnej skierowanej do specjalistów, managerów, absolwentów, studentów oraz
wszystkich, którzy w sposób świadomy kształtują swoją karierę. Tutaj znajdziesz informacje dotyczące Twojej przyszłej kariery, rekrutacji do
pracy, możliwości odbywania praktyk i staży w kraju i za granicą oraz możliwości kształcenia za granicą w wybranym przez Ciebie kraju.
Dodatkowo zapoznasz się z wzorami CV, życiorysów i listów motywacyjnych.
www.szukamszkoly.pl – tutaj prezentowane są placówki edukacyjne, dostarczające zainteresowanym kandydatom niezbędnych informacji
przy wyborze kształcenia między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne, szkoły
artystyczne, wyższe uczelnie, szkoły podyplomowe, kolegia nauczycielskie, kursy i szkolenia oraz szkoły we Francji.
www.inwestycjawkadry.pl - szeroki wybór szkoleń, studiów podyplomowych i innych instytucji szkoleniowych. Obecnie na portalu
www.inwestycjawkadry.pl znajduje się ponad 11540 szkoleń, w tym 6028 edycji szkoleń dofinansowywanych z funduszy unijnych oraz około 719
propozycji studiów podyplomowych, w tym 390 z dofinansowaniem EFS. Korzystanie z bazy jest bezpłatne. Przyjazna wyszukiwarka pozwala
szybko znaleźć odpowiednie szkolenie (temat, miejsce, termin).
www.eures.europa.eu – informacje na temat możliwości odbywania przez absolwentów staży, praktyk oraz podjęcia pracy za granicą
znajdują się na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej w zakładce „Poszukujący pracy/Jesteś absolwentem?”. Ponadto dane na temat
praktyk znajdują się również w zakładce „Życie i praca”. Informacje dotyczące sposobu selekcji kandydatów oraz warunków odbywania staży i
praktyk znajdują się na stronach poszczególnych krajów członkowskich.
www.edu.info.pl – portal edukacyjny na którym znajdziesz informacje na temat szkół wyższych, studiów podyplomowych, szkół policealnych,
ponadgimnazjalnych, artystycznych wraz z danymi teleadresowymi i prezentacjami szkół.
www.kuratorium.opole.pl – na stronie tej zawarty jest wykaz teleadresowy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych
znajdujących się na terenie województwa opolskiego.

Stowarzyszenia studentów oferujące programy wymiany lub staży:
www.iaeste.org – AESTE jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymiany Studentów Uczelni Technicznych. Program wymiany obejmuje
dziedziny techniczno-naukowe, architekturę oraz inżynierię. Adresowany jest do osób pragnących odbyć staż w swoim kraju lub do tych, którzy
znaleźli pracodawcę gotowego przyjąć ich na staż w innym kraju.
www.best.eu.org – BEST – Rada Europejskich Studentów nauk technicznych od 1989 r. promuje komunikację, współpracę oraz możliwości
wymiany studentów w całej Europie. 68 lokalnych grup BEST, działających w ponad 20 krajach, tworzy rozrastającą się, dobrze zorganizowaną,
silną i nowatorską sieć studentów.
www.aiesec.org – AIESEC jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych. Założone w 1949 r.
funkcjonuje obecnie w 85 krajach. Wspiera międzynarodowe wymiany w dziedzinach zarządzania i ekonomii.
www.elsa.org – ELSA jest to Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, które zajmuje się programem staży i praktyk zawodowych dla
prawników. ELSA jest stowarzyszeniem studentów i młodych absolwentów prawa.
www.ifmsa.org – IFMSA jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, które prowadzi działalność w branży medycznej.
Stowarzyszenie organizuje staże dla studentów szkół medycznych oraz młodych lekarzy, poniżej 28 roku życia, w okresie sześciu miesięcy od
ukończenia studiów.

