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Καλωσόρισμα από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Δ.Α.ΣΤΑ.
Η Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί
μια
καινοτόμο
δομή
στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση
που
καλείται να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες
απαιτήσεις
της
κοινωνίας παρέχοντας εύρωστες,
δυναμικές και ανταγωνιστικές
υπηρεσίες
στον
τομέα
της
εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.
Η Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτελεί
μια
δημιουργική
δομή
–
«ομπρέλα», η οποία συνθέτει,
οργανώνει και συντονίζει, σε μια
ενιαία βάση τις παρακάτω δομές,
το Γραφείο Διασύνδεσης, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
και τη Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας, θέτοντας
τους εξής στόχους:
α. Στην απόκτηση γνώσης από
τους/τις
φοιτητές/φοιτήτριες
για
το
περιβάλλον
της
μελλοντικής
τους
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας.
β. Στην υποστήριξη/ καθοδήγηση
των φοιτητών/ φοιτητριών –
αποφοίτων,
σε
θέματα

σχεδιασμού των περαιτέρω
σπουδών τους αλλά και των
προσωπικών
τους
επαγγελματικών
σταδιοδρομιών
γ. Στην απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων οι οποίες θα
επιτρέψουν
στους/
στις
φοιτητές/φοιτήτριες
–
αποφοίτους στη διεκδίκηση,
με
καλύτερους
όρους,
θέσεων
στην
αγορά
εργασίας.
δ. Στην προώθηση της έρευνας
και της διδασκαλίας σε
θέματα επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας.
ε. Στην ανάπτυξη μόνιμων
διαύλων
επικοινωνίας/
δικτύωσης/ συνεργασίας με
τους
παραγωγικούς
–
εργοδοτικούς φορείς αλλά
και την ευρύτερη κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτών των στόχων,
η Δ.Α.ΣΤΑ. επιδιώκει τη
διασφάλιση
σχέσεων
συνεργασίας
και
αλληλεπίδρασης μεταξύ των
δομών της και της ακαδημαϊκής
κοινότητας του ιδρύματός μας,
δημιουργώντας έναν ουσιαστικό
δίαυλο
επικοινωνίας
και

πληροφόρησης.
Έτσι η Δ.Α.ΣΤΑ., μέσω του
Γραφείου Διασύνδεσης, εγκαινιάζει
μια νέα μορφή επικοινωνίας μέσω
του
παρόντος
Newsletter,
ενισχύοντας την εξωστρέφεια των
δράσεών της, και διευρύνοντας την
επαφή του Πανεπιστημίου με τους/
τις φοιτητές/τριες, τους αποφοίτους,
αλλά και με κοινωνικούς και
οικονομικούς φορείς.
Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση
σας σε αυτή την πρωτοβουλία και
στη θετική αξιολόγηση του νέου
ενημερωτικού
δελτίου,
ως
σημαντικού αρωγού στη σύνδεση
του Ιδρύματος και της ακαδημαϊκής
κοινότητας με τους κοινωνικούς και
παραγωγικούς φορείς.
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος,
Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
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Η Δομή Απασχόλησης και
ΣΤΑδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.)
αποτελεί μια νέα, καινοτόμα
δομή, η οποία έχει ως στόχο να
ενισχύσει τη σύνδεση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την
αγορά
εργασίας.
Βασικός
στόχος είναι να δημιουργηθεί
μια υπηρεσία, όπου οι φοιτητές
και οι απόφοιτοι του ιδρύματος
θα μπορούν να απευθύνονται
για
τη
μελλοντική
τους
σταδιοδρομία.
Η Δ.Α.ΣΤΑ.
προωθεί την ενίσχυση της
δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα,
την αγορά εργασίας και τους
πιστοποιημένους
φορείς
προώθησης της απασχόλησης,
με καταληκτικό στόχο την
αποτελε-σματική και αποδοτική
υλοποίηση
των
δράσεων
σύνδεσης του Πανεπιστημίου

Αιγαίου με την αγορά εργασίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή η
Δ.Α.ΣΤΑ.
είναι
μία
νέα
Πανεπιστημιακή δομή η οποία
συνθέτει,
οργανώνει
και
συντονίζει, σε μια ενιαία βάση,
τις
δομές
σύνδεσης
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την
αγορά
εργασίας,
την
απασχόληση και την καινοτομία
και ειδικότερα, τις δομές :
1.
Του
Γραφείου
Διασύνδεσης
2. Της Πρακτικής Άσκησης
των φοιτητών/ φοιτητριών
3. Της Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας
Οι
δραστηριότητες
της
Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους
προπτυχιακούς
και
μεταπτυχιακούς φοιτητές του

Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς
και
στους
προσφάτως
αποφοιτήσαντες απ’ αυτό.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου
Αιγαίου είχε την κεντρική δομή
της στη Μυτιλήνη αλλά διαθέτει
και τοπικά Γραφεία σε κάθε νησί.
Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι
καλούνται να ενισχύσουν τη
σχέση τους με τη δομή καθώς θα
αποτελέσει
μια
σημαντική
βοήθεια στην προσπάθειά τους
για είσοδο στην αγορά εργασίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτήριο Διοίκησης
Μυτιλήνη, 81100
τηλ. 22510 36775
e-mail: gsaragas@soc.aegean.gr
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Ηλεκτρονικό Περιοδικό Δ.Α.ΣΤΑ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διασύνδεσης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Κτήριο Διοίκησης
Λόφος Ξενία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μυτιλήνη 81100
22510 36777
e-mail: career@aegean.gr

Το Γραφείο Διασύνδεσης
(ΓΔ) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου είναι κομμάτι
της "Δομής
Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας" (Δ.Α.ΣΤ
Α.). Το κεντρικό γραφείο
βρίσκεται στη Μυτιλήνη
και λειτουργεί τοπικό
γραφείο σε κάθε
Πανεπιστημιακή
Μονάδα του Ιδρύματος.
Το ΓΔ αποτελεί
εδραιωμένο θεσμό τον
οποίο οι φοιτητές/τριες,
πλέον, αναγνωρίζουν και
χρησιμοποιούν.
Απευθύνεται κυρίως
στους/στις φοιτητές/τριες
και στους αποφοίτους
του Ιδρύματος με κύριο
στόχο τη σύνδεση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
με την Αγορά Εργασίας,
και την παροχή
συμβουλευτικής

Ιστοσελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης
του Γραφείου Διασύνδεσης στο facebook
Το Γραφείο Διασύνδεσης
έχει αποκτήσει τη δική του
ιστοσελίδα κοινωνικής
δικτύωσης στο facebook με
αριθμό μελών που
ανέρχεται στα 1926 άτομα.
Στο facebook αναρτώνται
καθημερινά ανακοινώσεις
και πληροφορίες για θέσεις
εργασίας, υποτροφίες,
μεταπτυχιακά,
διαγωνισμούς, σεμινάρια,
εκπαιδευτικά θέματα και
άλλα.
Κατά το διάστημα
λειτουργίας της ιστοσελίδας
(από τον Απρίλιο 2011)
έχουν δημοσιευθεί γύρω
στις 650 ανακοινώσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ για
την ανταπόκρισή σας και τη
συμμετοχή σας στην
προσπάθειά μας για άμεση
ενημέρωση.

Για να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας
ακολουθείστε τον
σύνδεσμο:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

υποστήριξης προς τους
φοιτητές και τους
αποφοίτους για την
ένταξή τους σε αυτή.
Προτεραιότητα του
Γραφείου είναι να
βοηθήσει τους
φοιτητές και τους
απόφοιτους να
προσεγγίσουν ομαλά
τη μελλοντική τους
σταδιοδρομία αλλά και
να αναζητήσουν
εργασία
εναρμονισμένη με τις
προσωπικές τους
δεξιότητες και με τις
γνώσεις που
αποκόμισαν από τις
σπουδές τους.
To Γραφείο
Διασύνδεσης
προσφέρει στους/στις
φοιτητές/τριες
πληροφόρηση και
συμβουλευτική

υποστήριξη τόσο σε
θέματα που αφορούν
στη σταδιοδρομία τους
και στη συνεχιζόμενη
εκπαίδευσή τους, όσο
και σε θέματα που
αφορούν γενικότερα
τους νέους (π.χ.
εκπαιδευτικά,
πολιτιστικά,
κοινωνικά, κτλ.).
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Πρακτική Άσκηση-Κεντρική Δομή

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης
Δομή Απασχόλησης &
Σταδιοδρομίας
(Κεντρική Δομή)
Κτήριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου
Αιγαίου
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 2251036778 e-mail:
askatzouri@aegean.gr

Η Πρακτική Άσκηση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
αποτελεί ουσιώδες τμήμα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και
έχει ως κύριους στόχους:
1. Τη συμβολή στη
σύνδεση θεωρητικών
και εργαστηριακών
σπουδών με την
πρακτική εφαρμογή στο
χώρο εργασίας.
2. Την ενημέρωση των
φοιτητών/τριών για τις
νέες τάσεις και ανάγκες
της αγοράς εργασίας
και της ζήτησης για
συγκεκριμένες
ειδικότητες
και
δεξιότητες
που
απαιτούνται.
3. Τη δημιουργία ενός
σταθερού δίαυλου
επικοινωνίας μεταξύ
του Ιδρύματος και των
παραγωγικών φορέων,

ώ σ τ ε
ν α
διευκολύνεται η
συνεργασία τους και
να ενισχύεται κατ'
αυτό τον τρόπο η
προσπάθεια για την
απορρόφηση και
επαγγελματική
αποκατάσταση των
αποφοίτων του.
Η πρακτική άσκηση
αποτελεί ένα σημαντικό
μέρος της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, μιας και είναι ο
σημαντικότερος τρόπος
σύνδεσης της θεωρίας με την
πράξη που συμβάλλει τόσο
στην καλύτερη αξιοποίηση
των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που απέκτησαν οι
φοιτητές κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, δίνοντάς
τους την ευκαιρία να
αποκτήσουν μια πρώτη

επαγγελματική εμπειρία η
οποία μπορεί να αποδειχτεί
πολύτιμη στη μετέπειτα
επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.
Μέσω της προτεινόμενης
Πράξης το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου επιδιώκει την
ποιοτική αναβάθμιση της
Πρακτικής Άσκησης στο
πλαίσιο των προγραμμάτων
σπουδών των Τμημάτων του
και την ανάπτυξη πλαισίου
κινήτρων, τόσο για την
αύ ξ ησ η του αρ ι θμ ού
συμμετεχόντων φοιτητών,
όσο και για την προσέλκυση
περισσοτέρων ιδιωτικών
επιχειρήσεων/φορέων
υποδοχής της Πρακτικής
Άσκησης.

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Η Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.)
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
συγκροτήθηκε και λειτουργεί στο
πλαίσιο της Δομής Απασχόλησης
και
Σταδιοδρομίας
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Η
ΜΟ.Κ.Ε. έχει ως αντικείμενο το
σχεδιασμό, την υλοποίηση και
παρακολούθηση των γενικότερων
δραστηριοτήτων για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Απώτεροι στόχοι της μονάδας
είναι:
 Η
καλλιέργεια
επιχειρηματικής νοοτροπίας και
κουλτούρας
στο
φοιτητικό
πληθυσμό
 Η ανάδειξη της καινοτομίας
και
επιχειρηματικότητας
ως
σημαντικής
προοπτικής
απασχόλησης
 Η ανάπτυξη βασικών και
εξειδικευμένων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων σχετικών με την
ανάληψη
επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας
 Η ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ
της
ακαδημαϊκής
κοινότητας και των παραγωγικών
φορέων
 Η προαγωγή της έρευνας σε

συναφή
με
την
επιχειρηματικότητα
επιστημονικά πεδία
Η Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων
θα αναπτύξει μαθήματα που θα
ενισχύσουν τη γνώση σε θέματα
επιχειρηματικότητας. Η γνώση
αυτή θα εμπλουτιστεί με
βιωματική διδασκαλία, ώστε ο
φοιτητής να κατανοήσει τη
λειτουργία μιας επιχείρησης με
την
ανάπτυξη
μελετών
περίπτωσης και να λειτουργήσει
ως επιχειρηματίας με την
ανάπτυξη
του
καινοτόμου
επιχειρηματικού παιγνίου και
των εικονικών επιχειρήσεων.
Πεδίο για συνάντηση και
ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών
με ακαδημαϊκούς δασκάλους,
επιχειρηματίες
και
στελέχη
επιχειρήσεων θα είναι το Θερινό
Σχολείο αλλά και οι διαλέξεις
και οι κατά τόπου επισκέψεις σε
καινοτόμες επιχειρήσεις, που θα
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια
των
σπουδών.
Επιβράβευση των φοιτητών για

την
προσπάθεια
ανάπτυξης
καινοτόμου
και
δημιουργικού
πνεύματος θα αποτελέσουν τα
Βραβεία
Επιχειρηματικότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Μονάδα
Καινοτομίας
και
Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μιχάλειο Κτήριο, Μιχάλων 8, Χίος,
Τ.Κ.82100
Τηλ:22710-35083,
Fax:22710-35099,
email:a.ampazi@aegean.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011

Σελίδα 4

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας– Εσπερίδα
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η
ΜΟ.Κ.Ε.
σε
συνεργασία
με
τη
Δ.Α.ΣΤΑ. διοργάνωσε
την Πέμπτη 15/12/2011
εκδήλωση, με τίτλο
«Επιχειρηματικότητα σε
περίοδο
οικονομικής
κρίης» στο Αμφιθέατρο
της Σχολής Επιστημών
της
Διοίκησης (Μιχάλων
8,Χίος).
Στην
Εσπερίδα
συμμετείχαν
με
εισηγήσεις
και
τοποθετήσεις οι κ.κ.

Καλογήρου
Γ ι ά ν ν η ς ,
Καθηγητής ΕΜΠ,
Επιστημονικός
Υπεύθυνος

Μ ο ν ά δ α ς
Καινοτομίας
και
Επιχειρηματικότητας,
ΕΜΠ

Μ α ρί νο ς ,
Αχιλλέ ας .,
απόφοιτος ΤΔΕ,
Επιχει ρ ημ ατί ας ,
«Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ
ΚΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Ξ ύ δ α ς
Β α γ γ έ λ η ς ,
Επιχειρηματίας,
«ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.»

Τσακανίκας
Ά γ γ ε λ ο ς ,
Υ π ε ύ θ υ ν ο ς
Ερευνών ΙΟΒΕ,
Επικ. Καθηγητής
ΕΜΠ.

Σκοπός της Εσπερίδας
ήταν,
αφενός
να
γνωστοποιήσει
στους
φοιτητές τους βασικούς
στόχους και τις αρχές
λειτουργίας
της
ΜΟ.Κ.Ε. του Παν.
Αιγαίου, αφετέρου να
τους ενημερώσει για την
κατάσταση
στην
Ελλάδα και διεθνώς στο
πεδίο
της
επιχειρηματικότητας,
και
να
τους
ευαισθητοποιήσει
ως
προς την ανάπτυξη
επιχειρηματικής δράσης,
τα προβλήματα και τις
προοπτικές μιας τέτοιας
απόφασης, ιδιαίτερα σε
περίοδο
οικονομικής
κρίσης.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία
μας στο web!
http://career.aegean.gr/

Εργαστήρια Γραφείου Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης,
όπως κάθε εξάμηνο, το
Δεκέμβριο του 2011
διοργάνωσε στη Μυτιλήνη
δύο εργαστήρια για την
πληροφόρηση και
κατάρτιση των φοιτητών
σε θέματα
συμβουλευτικής. Τα
εργαστήρια αφορούσαν
στη Σύνταξη Βιογραφικού
Σημειώματος και στη
Συνέντευξη Επιλογής.
Στο Εργαστήρι
Βιογραφικού Σημειώματος
αναλύθηκαν οι αρχές
Σύνταξης του CV και
παρουσιάστηκαν
αναλυτικά οι θεματικές
ενότητες που το
απαρτίζουν με

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση
και
Δια
Βίου
Μάθηση»
και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από Εθνικούς Πόρους.

συγκεκριμένα
παραδείγματα. Επίσης,
παρουσιάστηκαν δείγματα
«καλών» και «κακών»
βιογραφικών
σημειωμάτων. Στο
Εργαστήρι Συνέντευξης
Επιλογής αναλύθηκαν οι
στόχοι της συνέντευξης, το
είδος της προετοιμασίας
για τη συνέντευξη, τα ναι
και τα όχι κατά τη
διεξαγωγή της, τα
«μυστικά» της επιτυχίας
αλλά και παραδείγματα
ερωτήσεων.
Η ενεργή συμμετοχή των
φοιτητών και η κατάθεση
των εμπειριών τους κατά
τη διάρκεια των
εργαστηρίων ήταν

καταλυτικής σημασίας.
Είναι χαρά μας όταν οι
φοιτητές (και όχι μόνο)
ανταποκρίνονται σε τέτοιου
είδους δραστηριότητες και
όταν στην ανατροφοδότησή
τους σημειώνουν ότι τα
εργαστήρια αυτά είναι
ιδιαιτέρως χρήσιμα και
τους βοηθούν στην
προσπάθειά τους.

