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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
πρωτοπορεί πανελλαδικά
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της Πρακτικής
Άσκησης ως καινοτόμο εργαλείο προώθησης του τρίπτυχου δημιουργίας – καινοτομίας – ευημερίας για τους
φοιτητές του υποδεικνύοντας έτσι τον αισιόδοξο δρόμο της καινοτομίας του αύριο σε μία Ελλάδα που δεινοπαθεί σήμερα!

πρακτική τους, ενώ οι φάκελοι
υποψηφιότητας είχαν συμπληρωθεί, και υποβληθεί μέσα
στην Άνοιξη στον διαγωνισμό.
Με τον τρόπο αυτό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποδεικνύει
έμπρακτα τη σημασία που δίνει
στην παραγωγή γνώσης και
καινοτομίας μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/
τριών, η οποία μπορεί μελλοντικά να τους οδηγήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω της
Πρακτικής Άσκησης του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής – Τ.Ε.Τ.Δ.
(η οποία πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μ ά θ η σ η
2 0 0 7 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του
ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους) δημιούργησαν νέα
καινοτόμα προϊόντα, με τα
οποία και διαγωνίστηκαν
στον φοιτητικό διαγωνισμό
ECOTROPHELIA 2012,
και έλαβαν το 3ο βραβείο.
Είναι σημαντικό να τονιστεί
πως τα καινοτόμα προϊόντα
παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
των φοιτητών το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, στις επιχειρήσεις όπου έκαναν την

Ο εν λόγω Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός οργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα από
τον Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.).
Οι ομάδες των φοιτητών/τριών,
τα προϊόντα που παρήγαν και οι
συνεργαζόμενες εταιρείες ήταν
οι ακόλουθες:
Ομάδα φοιτητών/τριών: Μήτσου Ευαγγελία, Δημητρίου
Κωνσταντίνος, Μπελίτσου Αιμιλία, Νάνι Βεατρίκη Υπεύθυνος καθηγητής: Χαράλαμπος
Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής. Συνεργαζόμενη εταιρεία:
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (με έδρα την
Αθήνα). Προτεινόμενο προϊόν:
Μπάρα δημητριακών με στέβια
Ομάδα φοιτητών/τριών: Τσαγκρασούλη Μαρία , Ντάμαρης
Θωμάς, Σαλιβέρου Άννα, Προσίλη Βασιλική, Ψαρά Ευμορφία
Υπεύθυνος καθηγητής: Κωνσταντίνος Αναστασίου, Διδάσκων 407. Συνεργαζόμενη εταιρεία: UNISMACK A.E. (με

έδρα το Κιλκίς). Προτεινόμενο προϊόν: Κράκερ χωρίς
γλουτένη με συνοδευτικό
«Crispy Delight with Mediterranean dip»
Ομάδα φοιτητών/τριών: Σακκά Δανάη, Τζαγκαράκης
Βαγγέλης, Τσιπολίτη Θοδώρα Υπεύθυνος καθηγητής:
Δημήτρης Μακρής, Λέκτορας. Συνεργαζόμενη εταιρεία:
ΑPIVITA Α.Ε., (με έδρα την
Αθήνα) Προτεινόμενο προϊόν: Αντιοξειδωτικό ρόφημα «ENDECA»
Υπεύθυνη πρακτικής του
Τ.Ε.Τ.Δ. κα Κατερίνα Παλατιανού (με επιστημονικό Υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή Δημήτρη Σκάλκος)
Την Τρίτη θέση μοιράστηκαν
οι ομάδες που παρήγαγαν το
κράκερ χωρίς γλουτένη, και
το αντιοξειδωτικό ρόφημα.
Οι 2 ομάδες φοιτητών/τριών
που διακρίθηκαν, παρουσία
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή Πάρι Τσάρτα, του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Αθανάσιου Σκορδά, των Καθηγητών τους και μελών του
Σ.Ε.Β.Τ. παρέλαβαν την τιμητική διάκριση από τον κο
Rossi, μέλος της Ευρωπαικής
Επιτροπής του διαγωνισμού
και δέχθηκαν τα συγχαρητήρια όλων για την προσπάθειά
τους.

Η Πρακτική Άσκηση εργαλείο: Δημιουργίας – Καινοτομίας – Ευημερίας των νέων (συνέχεια)

Τα δυο προϊόντα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που βραβεύθηκαν
είναι:
Το «ΕNDECA», που είναι ένα
καινοτόμο οικολογικό ρόφημα
με Ελληνικό οργανικό νερό από
σταφύλι και οργανικά εκχυλίσματα βοτάνων με υψηλή αντιοξειδωτική δράση, Ελληνικό οργανικό μέλι, βανίλια ελάτης, ως
φυσικό γλυκαντικό και εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και Ε. Πρόκειται για ένα
λειτουργικό, έτοιμο προς κατανάλωση ρόφημα με λίγες θερμίδες και χαμηλό περιεχόμενο σακχάρων. Η καινοτομία του προϊόντος έγκειται στη χρήση οργανικών εκχυλισμάτων βοτάνων και
βιομηχανικών παραπροϊόντων
ως κύρια συστατικά (νερό από
σταφύλια κατά την παραγωγή
πετιμεζιού, νερό από την υγρή
άλεση ελιών) με αντιοξειδωτικές
ιδιότητες.
Το «Crispy Delight with Mediterranean dip», που ανήκει στην

κατηγορία των snack ελεύθερων
γλουτένης. Είναι ένα snack
υψηλής περιεκτικότητας σε
Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και
χαμηλής περιεκτικότητας σε
κορεσμένα. Τα τραγανά κράκερς
από αλεύρ ι ο σπρίο υ σε
συνδυασμό με το πολύτιμο
λινέλαιο και τη μεσογειακή
σάλτσα που αναδύει το άρωμα
των μεσογειακών βοτάνων
ενισχύουν τη θρεπτική αξία του
προϊόντος».
Και το τρίτο προϊόν με η μπάρα
δημητριακών με στέβια, που
δεν βραβεύθηκε, ήταν υψηλής
προστιθέμενης αξίας, γευστικότατο και άκρως ανταγωνιστικό.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι:
α) τον προηγούμενο χρόνο η μία
ομάδα φοιτητών που συμμετείχε
στον διαγωνισμό, πάλι στα πλαίσια της πρακτικής, έλαβε το 2ο
βραβείο για το προϊόν χαλβά για
διαβητικούς, που παρήχθη σε
συνεργασία με την εταιρεία τροφίμων ΓΙΩΤΗΣ, και

β) στον φετινό διαγωνισμό, στην
τελική φάση, συμμετείχαν συνολικά 7 ομάδες μεταπτυχιακών
φοιτητών οι υπόλοιπες, εκ των
οποίων οι 3 ήταν αυτές του
Τ.Ε.Τ.Δ., μέσω πρακτικής.
Η συμμετοχή και η βράβευση
των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε αυτό το διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ένας
από τους στόχους του Ιδρύματος
που είναι η ουσιαστική Πρακτική
Άσκηση των φοιτητών/τριών και
η σύνδεση της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης με τις
ανάγκες του παραγωγικού τομέα
υλοποιείται πολύ αποτελεσματικά. Δίνεται έτσι το έναυσμα για
περισσότερες νέες και καινοτόμες ιδέες καθότι οι δράσεις και οι
μηχανισμοί που προωθούν την
έρευνα και την καινοτομία στον
κλάδο των τροφίμων πρέπει να
αποτελούν εθνική προτεραιότητα.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΤΣΙΠΟΛ ΙΤΗ Θ., ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Β., ΣΑΚΚΑ Δ., ROSSI, ΨΑΡΑ Ε.,
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗ Μ., ΝΤΑΜΑΡΗΣ Θ., ΠΡΟΣΙΛΗ Β., ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Α.

Συμμετοχή ΔΑ.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Εγγραφές των Πρωτοετών για το Ακαδημαϊκό Έτος
2012 -2013

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
2012 ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές
των πρωτοετών φοιτητών/τριων και
των 17 τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, οι οποίες είχαν αρχίσει την
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Η Δ.Α.ΣΤΑ.
Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε
στις εγγραφές των πρωτοετών σε όλα
τα νησιά που εδρεύουν τμήματα του
Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της δημοσιότητας των δράσεων της, με
στόχο την πλήρη και άμεση ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/
τριών για όλες τις δομές-υπηρεσίες

(Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας) στις οποίες
μπορούν να απευθύνονται και να
εξυπηρετούνται.
Επιπρόσθετα το προσωπικό της
ΔΑ.ΣΤΑ. μοίρασε το τρίπτυχο των
δράσεων των δομών της (Γραφείο
Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση,
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας) στο πλαίσιο προβολής και
δημοσιότητας των δράσεων της.

Η Δ.Α.ΣΤΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου
διενήργησε την ενημέρωση όλων των
πρωτοετών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις υποκείμενες δομές της και τις δράσεις που
αυτές πραγματοποιούν, έτσι ώστε να
γνωρίζουν που μπορούν να απευθύνονται για θέματα συμβουλευτικής,
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σύνταξης βιογραφικού, θέσεων πρακτικής άσκησης, επιχειρηματικότητας,
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και υποτροφιών.

Συμμετοχή της Μ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία και την
Επιχειρηματικότητα

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου στo πλαίσιo της προβολής των
εργασιών της συμμετείχε με εκπρόσωπο της την κα Αναστασία Κωνσταντέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης, στο Διεθνές Συνέδριο
για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου από 1 έως 4
Σεπτεμβρίου 2012 στην Κύπρο.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας στο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2ο εξάμηνο του 2012 και κινήθηκε γύρω από δύο παράλληλους
άξονες: Ο πρώτος άξονας περιστρέφονταν γύρω από εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας και αποτέλεσε
σημείο συνάντησης ακαδημαϊκών και
ερευνητών, οι οποίοι παρουσίασαν
συγκεκριμένα τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις.
Ο δεύτερος άξονας αφορούσε περισσότερο στην οργάνωση των πανεπιστημίων για τη διασύνδεσή τους με το
εξωτερικό περιβάλλον/αγορά. Συγκε-

κριμένα, στο συνέδριο συμμετείχαν
εκπρόσωποι του διοικητικού μηχανισμού Πανεπιστημίων από την Ευρώπη
και τρίτες χώρες (Τουρκία, Ισραήλ), οι
οποίοι εστίασαν σε θέματα οργάνωσης
της συνεργασίας και των διεπαφών
μεταξύ πανεπιστημίων και αγοράς, στη
δημιουργία και λειτουργία των γραφείων διασύνδεσης, σε θέματα που αφορούν στη κινητικότητα των φοιτητών
και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, καθώς και σε θέματα σύστασης
και λειτουργίας γραφείων Μεταφοράς
Τεχνολογίας
σε
Πανεπιστήμια
(Technology Transfer Offices) .
Η ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
παρουσίασε το 1Ο Θερινό Σχολείο
Νεανικής Επιχειρηματικότητας με
θέμα ‘’ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ’’ που διοργάνωσε στη
Χίο από 2 έως 6 Ιουλίου 2012 με στόχο να καθοδηγήσει τους φοιτητές στο
να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη και να προσφέρει μια πλατφόρμα
δικτύωσης στους επίδοξους επιχειρηματίες του Αιγαίου μέσω της οποίας
μπορούσαν να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε ένα φιλικό
προς αυτούς περιβάλλον. Παρουσιά-

στηκε ο σχεδιασμός του Θερινού Σχολείου, όπου εκτός από τα μαθήματα
στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας προσέφερε και προσανατολισμένα
εργαστήρια, όπου οι φοιτητές μπορούσαν να εργαστούν για την ανάπτυξη
της ιδέα τους.
Υπήρξαν ενδιαφέρουσες επαφές και
ανταλλαγή εμπειριών με εκπροσώπους
Πανεπιστημίων όπως της Κύπρου, της
Πορτογαλίας, της Γερμανίας και της
Μάλτας, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και πρότειναν ιδέες για ανανέωση του περιεχομένου του Θερινού
Σχολείου για την επόμενη χρονιά.
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου η
ΜΚΕ είχε παρουσία σε συνεδρίες που
παρουσιάστηκαν ιδέες διασύνδεσης
των Ισπανόφωνων πανεπιστημίων σε
Ιβηρική και Λατινική Αμερική με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας, καθώς και
δράσεις Business Incubator σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας και της Πορτογαλίας με στόχο την ενθάρρυνση της
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στους
φοιτητές.

Πρόγραμμα υποτροφιών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών
για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, που
θα χορηγηθούν σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε
υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Συγκεκριμένα, θα
χορηγηθούν:
1. Υποτροφίες Έρευνας:
α) Υποτροφίες Έρευνας μικρής
διάρκειας έως και 6 μήνες για υποψήφιους διδάκτορες και νέους επιστήμονες: έναρξη υποτροφίας:
1. από τον Απρίλιο του 2013
(υποβολή
αίτησης
έως
τις
22.10.2012)
2. από τον Αύγουστο του 2013
(υποβολή
αίτησης
έως
τις
18.02.2013)
β) Υποτροφίες Έρευνας άνω των
6 μηνών για υποψήφιους διδάκτορες
και
νέους
επιστήμονες
(υποβολή
αίτησης
έως
τις
10.12.2012).
γ) Υποτροφίες Έρευνας “DAADMaria Trumpf Lyritzaki (Μαρία
Τρούμπφ-Λυριτζάκη)” για υποψήφιους διδάκτορες και νέους επιστήμονες στον τομέα της αρχαιολογίας, και τα περί αυτόν συναφή
πεδία (υποβολή αίτησης έως τις
10.12.2012).
δ) Υποτροφίες Έρευνας για το
διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας και
για τους ερευνητές των Ελληνικών
Ερευνητικών Ιδρυμάτων: έναρξη
της υποτροφίας:
1. από τον Απρίλιο του 2013
(υποβολή αίτησης
έως τις
22.10.2012)
2. από τον Αύγουστο του 2013
(υποβολή αίτησης έως τις
18.02.2013).
2. Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές για αποφοίτους όλων
των
επιστημονικών
κλάδων
(υποβολή
αίτησης
έως
τις
10.12.2012).
3. Επαναπρόσκληση για Πρώην
Υποτρόφους της DAAD, με
έναρξη της υποτροφίας:

1. από τον Απρίλιο του 2013
(υποβολή
αίτησης
έως
τις
22.10.2012)
2. από τον Αύγουστο του 2013
(υποβολή
αίτησης
έως
τις
18.02.2013).
4. Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές
Σπουδές για καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες
(υποβολή
αίτησης
01.10.2012).

έως

την

5. Υποτροφίες Έρευνας για το διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Ιδρυμάτων και για ερευνητές
από τους κλάδους των Τεχνών και
της αρχιτεκτονικής

1.από τον Απρίλιο του 2013
(υποβολή
αίτησης
22.10.2012)

έως

τις

2. από τον Αύγουστο του 2013
(υποβολή αίτησης έως τις
18.02.2013).
6. Υποτροφίες για Θερινά Τμήματα σε Ανώτατες Σχολές (υποβολή
αίτησης έως τις 03.12.2012).
7. Υποτροφίες για Εντατικά Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας στην
Γερμανία (υποβολή αίτησης έως τις
03.12.2012).
8. Ομαδικά εκπαιδευτικά ταξίδια
φοιτητών στη Γερμανία με προγραμματισμένα ταξίδια:
1. από 1ης Μαρτίου 2013 (υποβολή
αίτησης έως την 01.11.2012)
2. από 1ης Ιουνίου 2013 (υποβολή
αίτησης έως την 01.02.2013)
3. από 1ης Σεπτεμβρίου 2013
(υποβολή αίτησης έως τις
01.05.2013).
9. Υποτροφία για Πρακτική
Άσκηση στη Γερμανία για φοιτητές
των Σχολών:
Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, Γεωπονίας και Δασοπονίας.
Πληροφορίες και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων παρέχονται από:
IAESTE Ελλάς-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, IAESTE, Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών, Ηρώων Πολυτεχνείου
9, 157 80 Αθήνα, Τηλέφωνο +30 210
77 21 936, Ηλεκτρονική διεύθυνση:

iaeste@central.ntua.gr
iaeste.athens@gmail.com

,

Ιστοσελίδα: iaeste@central.ntua.gr
10. Υποτροφία DAAD/Roche
Diagnostics για Μεταδιδακτορική Έρευνα στους τομείς:
της Χημείας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταροβιολογίας,
Βιοπληροφορικής, Βιοτεχνολογίας,
Μηχανολογίας της Πρωτεΐνης,
Ανοσολογίας, Ογκολογίας, Εργαστηριακής Έρευνας (In-vivo Imaging). Δεν υπάρχουν προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα
στιγμή. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης παρέχονται στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.daad.de/deutschland/
foerderung/ausschreibungen/
09009.en.html
11. Υποτροφία DLR/DAAD για
Διδακτορική και Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής DLR:
Πληροφορίες και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.daad.de/deutschland/
foerderung/ausschreibungen/
09009.en.html
Για πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες υποτροφιών, καθώς
και για τις αντίστοιχες προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της
Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD, το οποίο
στεγάζεται στο Ινστιτούτο Goethe
στην Αθήνα (DAAD-IC, GoetheInstitut Athen, Ομήρου 14-16, 106 72
Αθήνα, τηλ. 210 3608 171,
www.daad.gr,
e-mail:
daad@
athen.goethe.org
Τόπος υποβολής αιτήσεων από την
Ελλάδα: Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών DAAD-IC Athen, στην Αθήνα.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν υπό
την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν και
θα διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια
για το έτος 2013.

Ημερίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Κεντρική Δομή) στη Μυτιλήνη με τίτλο: «Πρακτική
Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προκλήσεις & Προοπτικές»
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο «κομμάτι» της τριτοβάθμιας
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού είναι
ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας με την
πράξη. Σκοπός της Πρακτικής
Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο
στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν
οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού συνεχούς βελτιστοποίησης του
προγράμματος
της
Πρακτικής
Άσκησης, που χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση:
2007-2013, το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης (Κεντρική Δομή) της Δομής
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργάνωσε
στη Μυτιλήνη ενημερωτική Ημερίδα
με τίτλο «Πρακτική Άσκηση στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προκλήσεις
& Προοπτικής».
Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Τμήματα των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας) & Περιβάλλοντος
(Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα

Επιστημών της Θάλασσας), στις 28
Σεπτεμβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο
του Κτηρίου Επιστημών της Θάλασσας από τις 10.00 έως τις 16:00.
Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
Προγράμματος
της
Πρακτικής
Άσκησης τόσο σε επίπεδο Τμημάτων
όσο και σε επίπεδο Κεντρικής Δομής
για τα τρία έτη κατά τα οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (2009 –
2012). Επιπρόσθετα μέσω της Ημερίδας, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
(Κεντρική Δομή) επεδίωξε την προώθηση του θεσμού της Πρακτικής
Άσκησης στα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των φοιτητών/τριών, των μελών
ΔΕΠ αλλά και των φορέων υποδοχής
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση για
τη λειτουργία και τη χρηστικότητα του
νέου & πρωτοποριακού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της
Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://pa.aegean.gr). Τέλος
παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες και τα
προϊόντα που παρήγαγαν οι φοιτητές/
τριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής στο πλαίσιο της
θερινής Πρακτικής Άσκησης για τα
οποία βραβεύτηκαν συμμετέχοντας
στο φοιτητικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2012, αποσπώντας το 3ο
βραβείο.

Ανάμεσα στους στόχους της εκδήλωσης ήταν επίσης:
Η μεταφορά εμπειρίας και γνώσης
των επιστημονικών υπευθύνων των
Τμημάτων που υλοποιούν το πρόγραμμα
Η μεταφορά εμπειρίας και γνώσης
διακεκριμένων
στελεχών
επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής φοιτητών στο πρόγραμμα της Πρακτικής
Άσκησης
Η παρουσίαση του Προγράμματος
Erasmus Placement
Η προώθηση ανάπτυξης πλαισίου κινήτρων για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών στην πρακτική
άσκηση, όχι μόνο σε θέσεις στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό

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.

