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Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ.
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Τεύχος 29

Στατιστικά Δεδομένα Δ.Α.ΣΤΑ. για την περίοδο 2011 - 2013
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας συνεχίζει την επιτυχή πορεία στην έγκαιρη
και έγκυρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα

Forum IndustrialDesigners@theAegean
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που άπτονται της μετάβασής τους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας. Παράλληλα με τις δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε

Εκατόν σαράντα εννέα
4
(149) θέσεις τακτικού
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο
Οικονομικών με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

θέματα απασχόλησης που παρέχει, οι ωφελούμενοι/ες της Δ.Α.ΣΤΑ ενημερώνονται
καθημερινά για:
 Θέσεις Εργασίας στον ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα
 ΠΜΣ στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 Προγράμματα Υποτροφιών
 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Ανακοίνωση: 3o Θερινό
Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Από την
Ιδέα στην Υλοποίηση»
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 Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
 Θερινά Σχολεία
 Επιστημονικά Συνέδρια – Σεμινάρια

Εμπειρίες από τη συμμετο- 6χή στα παλαιότερα Θερινά 7
Σχολεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας της ΜΚΕ
του Παν. Αιγαίου
Απολογισμός Ημερίδας
Πρακτικής Άσκησης στη
Χίο
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Πρόγραμμα Erasmus+
9
(Student Mobility for
Placements) – Προκήρυξη
Υποτροφιών Φοιτητών για
Πρακτική Άσκηση στο
εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης
 Προγράμματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Τέλος η Δ.Α.ΣΤΑ. είναι διοργανωτής πλήθους ενημερωτικών εκδηλώσεων – σεμιναρίων – ημερίδων σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη
προσέγγιση των νεοεισερχόμενων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αγορά Εργασίας.
Στατιστικά Στοιχεία ωφελούμενων
Διάγραμμα 1: Ωφελούμενοι/ες φοιτητές/τριες περιόδου 2011-2013

Στατιστικά Δεδομένα Δ.Α.ΣΤΑ. για την περίοδο 2011 - 2013 (συνέχεια)

Διάγραμμα 4: Αιτήματα Ωφελούμενων που ικανοποιήθηκαν
Το Διάγραμμα 4 απεικονίζει
τη φύση και το αντικείμενο
των αιτημάτων των ωφελούμενων για την περίοδο 20112013. Όπως προκύπτει από
το διάγραμμα η πλειοψηφία
των αιτημάτων αφορά στον
τομέα της Συμβουλευτικής
με ποσοστό που φθάνει το
39%. Ακολουθεί με ποσοστό
36% η ενημέρωση για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της
Δ.Α.ΣΤΑ. και η ενημέρωση
για εργασιακά θέματα με
ποσοστό 11%. Επιπρόσθετα υπήρχαν αιτήματα που αφορούσαν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και
την ενημέρωση για τη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος με ποσοστά 5% και 4% αντίστοιχα. Τέλος, υπήρξε
και ένα μικρό ενδιαφέρον (ποσοστό 1%) για τη διαδικασία της Συνέντευξης Επιλογής και των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Όσον αφορά στους ωφελούμενους φορείς, 69% είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα Απασχόλησης, ακολουθούν με 15% οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, 11% είναι Διεθνείς Οργανισμοί. Τέλος, υπάρχει ένα μικρότερο ποσοστό ωφελούμενων που αφορά σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (6%). Η πλειοψηφία των αιτημάτων τους αφορά κυρίως την Προσφορά Θέσεων Εργασίας σε ποσοστό 33% και την Προσφορά
Θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε ποσοστό 30%.
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Το σύνολο των ωφελούμενων (φοιτητές/τριες και απόφοιτοι) μετά από αίτημά τους στις δομές της Δ.Α.ΣΤΑ.
ήταν 3.391 για την περίοδο 2011 – 2013. Η πλειοψηφία αυτών ήταν γυναίκες σε ποσοστό που ανέρχεται το
61,84%, ενώ το υπόλοιπο 31,16% ήταν άντρες.
Διάγραμμα 2: Κατανομή Ωφελούμενων περιόδου 2011-2013
Το διάγραμμα 2 μας
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
δείχνει ότι για την
περίοδο 2011-2013, η
πλειοψηφία των ωφελούμενων φοιτητών/
τριών
προέρχονται
από το Τμήμα της
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με ποσοστό
10% επί του συνόλου.
Ακολουθούν τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Μηχανικών Πληροφορικής με ποσοστό 9%,
και τα Τμήματα Πολιτισμικής Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μαθηματικών με ποσοστό 8%. Εν συνεχεία βρίσκουμε το
Τμήμα της Κοινωνιολογίας με ποσοστό 5% και τα Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μεσογειακών Σπουδών, Στατιστικής, Γεωγραφίας, Μηχανικών Οικονομίας και Επιστημών Τροφίμων με ποσοστό 4%
επί του συνόλου των ωφελουμένων. Τέλος, ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης
(3%) και το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (2%).
Διάγραμμα 3: Ιδιότητα Ωφελούμενων φοιτητών/τριών περιόδου 2011-2013
Στο διπλανό διάγραμμα παρατηρούμε ότι
η πλειοψηφία των ωφελούμενων από το
Πρόγραμμα είναι κυρίως φοιτητές/τριες με
ποσοστό που φθάνει το 82%. Ακολουθούν
οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με ποσοστό 17%, ενώ μόλις το 1% εμφανίζει άλλη ιδιότητα.

Θάνος Παππάς. Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων που βράβευσε η FIAT.
Ο Θάνος Παππάς, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Sebastian Grenzhäuser
(Γερμανία) και Antonio Paglia (Ιταλία) βραβεύτηκαν
από τη FIAT και τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών-ACEA στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Σχεδίαση, Μέλλον, Προσβασιμότητα».
Τα έργα διακρίθηκαν με κριτήρια την πρωτοτυπία,
την έμπνευση, και την ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών σεναρίων. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του
Θάνου Παππά αφορούσε ένα ηλεκτροκίνητο όχημα,
το οποίο διευρύνει τις οδηγικές δυνατότητες ατόμων
με αναπηρία, ατόμων με μειωμένες αισθητηριακές
αισθήσεις και ηλικιωμένων. Έτσι, το άτομο μπορεί
να διευκολυνθεί στην οδήγηση, καθώς το ίδιο το
όχημα παρέχει πληροφορίες αξιοποιώντας τις δυνατότερες τους αισθήσεις. Επιπρόσθετα, καθώς το αυτοκινούμενο όχημα είναι μικρό και ελαφρύ μπορεί
έπειτα από τροποποιήσεις να χρησιμοποιηθεί και για
άλλους σκοπούς, όπως διανομή προϊόντων.
Ο Θάνος Παππάς μαζί με τους άλλους δύο συμμετέχοντες που βραβεύτηκαν παραβρέθηκαν στο Τορίνο

για να δουν από κοντά το Σχεδιαστικό Κέντρο της FIAT,
να γνωρίσουν τους σχεδιαστές και να ανταλλάξουν ιδέες.

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου Περικλής Χατζηνάκος, Φραγκίσκος Μαρκοζάνες και η
Γαβριέλα Κελαϊδή, με την εργασία τους με τίτλο
«Λέσβος: Επιχειρήσεις και Κοινωνία στη νησιωτική
Οικονομία», αναδείχτηκαν μια από τις τρείς νικητήριες ομάδες φοιτητών στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής». Τον διαγωνισμό διοργάνωσαν το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και το Ελληνικό
Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ
(GCNH), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης αναδείχτηκαν τρείς
νικήτριες ομάδες φοιτητών, οι οποίες έλαβαν, τα
ισάριθμα βραβεία του διαγωνισμού και εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην Πανευρωπαϊκή Συνάντηση
Νέων – ΕΥΕ2014, που πραγματοποιήθηκε στο
Στρασβούργο από 9 έως 11 Μαΐου 2014 ενόψει του
εορτασμού της «Ημέρα της Ευρώπης».
Οι άλλες δυο νικητήριες εργασίες του Φοιτητικού
Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:


Από την οικονομική διαχείριση στην Κοινωνική Ευθύνη, η οποία υπεβλήθη από τους:
Κουρτσιλίδη Χρήστο - Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζαμάνη Λεμονιά - Εθν. & Καποδι-



στριακό Παν/μιο Αθηνών, Καμπούρη Στεφανία - Παν/μιο Μακεδονίας.
Η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Τουρισμό, η οποία υπεβλήθη από
τους: Μακρή Γεώργιο – Μάριο - Α.Τ.Ε.Ι.
Πειραιά, Κουνάβη Χρήστο - Οικονομικό
Παν/μιο Αθηνών, Βέργου Νικολέττα, Εθν.
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στη φωτογραφία:
Ο Φραγκίσκος Μαρκοζάνες παραλαμβάνει την τιμητική
διάκριση στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Αθήνα από την Πρόεδρο του Δικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη κα Μαρία Αλεξίου.

Διαδικτυακή Έρευνα Αποφοίτων Τμήματος Περιβάλλοντος (2000-2010)
Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης οργανώνουν διαδικτυακή έρευνα για
την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η έρευνα απευθύνεται σε αποφοίτους (αποφοιτήσαντες την περίοδο 2000-2010) του
Τμήματος. Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα του ΓΔ https://career.aegean.gr/perivsurvey/
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι προαιρετικές. Τα
δεδομένα και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι

εμπιστευτικά και διέπονται από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
(https://
dasta.aegean.gr/ethics-code/).
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για
στατιστικούς σκοπούς από το Γραφείο Διασύνδεσης
και το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα ανακοινωθούν
επίσημα από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Η έρευνα θα διαρκέσει από 9/4/2014 έως
31/05/2014.
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Βραβείο Φοιτητών/τριών Πανεπιστημίου Αιγαίου στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για
την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής»

Forum IndustrialDesigners@theAegean
Στο πλαίσιο του Forum, πραγματοποιήθηκε και παρουσίαση των δράσεων της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
από το προσωπικό του Τοπικού Γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ.
Ρόδου.
Στο Forum συμμετείχαν συνολικά 16 ομιλητές επιχειρηματίες του ελληνικού industrial design, 5 απόφοιτοι
του ΤΜΣΠΣ και 41 φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι
οποίοι έφυγαν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις και
ανέφεραν ότι ήταν από τις πιο εποικοδομητικές εμπειρίες στη φοιτητική τους ζωή.
Η συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε τέτοιες δράσεις είναι ιδιαίτερης
σημασίας καθώς προσφέρεται η δυνατότητα να προβάλει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα των καλών πρακτικών και δράσεων
των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Γ.Δ.

Με πρωτοβουλία της κοινωφελούς εταιρίας Αέλια,
και σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διοργανώθηκε από την Τετάρτη 23 Απριλίου έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2014 στο
Νεστορίδειο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης της
Πόλης της Ρόδου, το Forum IndustrialDesigners@theAegean για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Forum περιλάμβανε έκθεση έργων/σχεδιαστικών προτάσεων
των φοιτητών/τριών, ενημερωτικές ομιλίες στο κοινό
από επαγγελματίες του Industrial Design αλλά και
από φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Τμήματος
καθώς και συναντήσεις με επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα, όμως, επειδή επίκεντρο του
Forum ήταν το ταλέντο και η δημιουργικότητα των
φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προβλήθηκαν στις παράλληλες εκδηλώσεις και καλές
πρακτικές δημιουργικών πρωτοβουλιών των φοιτητών/τριών των Τμημάτων της Ρόδου (Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών).
Κεντρικός στόχος του Forum ήταν η ανάδειξη της
δυναμικής και των επαγγελματικών προοπτικών των
φοιτητών/τριών του Τ.Μ.Σ.Π.Σ. και η επαφή τους με
τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από νησιά του
Νοτίου Αιγαίου που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν
το ελληνικό industrial design για τις επιχειρήσεις
τους και να αποτελέσουν τους νέους δυνητικούς πελάτες των ταλαντούχων νέων Ελλήνων industrial
designers.

Εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Προκήρυξη (Αριθμός 2Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά
προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων
τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.
Α' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
Ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),
Είκοσι επτά (27) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών
καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2
Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο
της 17ης Ιουνίου 2014, ημέρας Τρίτης. Το εμπρόθεσμο
της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Με την υποβολή
της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψή-

φιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση
της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η
ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των
υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.
ΙΙ. Να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με
συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2014 Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ.
115.10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο
ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 23ης Ιουνίου
2014, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Αναλυτικά το ΦΕΚ της Προκήρυξης μπορείτε να τη
δείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου
https://career.aegean.gr/anak_gd/theseis_erg/
fek6_13052014.pdf
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Ανακοίνωση: 3o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Από την Ιδέα στην
Υλοποίηση»
Είσαι προπτυχιακός/ή ή μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχεις μια επιχειρηματική
ιδέα ; Αναρωτιέσαι συχνά ποιο είναι το επόμενο βήμα ;
Ανάλαβε δράση και κάνε αίτηση στο 3ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που διοργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Θερινό Σχολείο, όπου θα συμμετέχουν
φοιτητές/τριες από όλο το Αιγαίο, θα μοιραστείς τις εμπειρίες σου, θα εμπνευστείς και θα παρακινηθείς να αναπτύξεις τις ιδέες σου, ώστε να γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα.
Σκοπός του Θερινού Σχολείου
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, διοργανώνει στη Χίο την περίοδο 30 Ιουνίου με 4 Ιουλίου 2014, 5-ήμερο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με στόχο να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες στο να μετατρέπουν
τις ιδέες τους σε πράξη. Το Θερινό Σχολείο εκτός από τις διαλέξεις στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας
από καθηγητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προσκεκλημένους/ες εισηγητές/τριες από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, θα παρέχει καθοδήγηση από επιχειρηματίες και τοπικούς εκπροσώπους των επιχειρήσεων, καθώς
και προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια, όπου οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να εργαστούν για την ανάπτυξη της ιδέα τους.

Μέσω της ενεργούς δράσης, της συζήτησης, και της ανταλλαγής εμπειριών στη διάρκεια των μαθημάτων αλλά
και μέσω των λοιπών δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν γι’ αυτό το σκοπό στο νησί της Χίου, το Θερινό Σχολείο έχει ως στόχο να προσφέρει μια πλατφόρμα δικτύωσης στους επίδοξους επιχειρηματίες του Αιγαίου μέσω
της οποίας θα μπορούν να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε ένα φιλικό προς αυτούς περιβάλλον.
Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου
Εκτός από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προσανατολισμένα στη δράση εργαστήρια, οι φοιτητές/τριες θα
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συναναστραφούν με άλλους/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους/τις οποίους/ες μοιράζονται κοινά
οράματα και ιδέες. Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάζονται εκδρομές σε αξιοθέατα του νησιού, επισκέψεις
σε παραγωγικούς φορείς κ.α.
Σημαντικές ημερομηνίες
2 Ιουνίου 2014 – Τελική προθεσμία παραλαβής αίτησης συμμετοχής
11 Ιουνίου 2014 – Τελική προθεσμία επιλογής και ενημέρωσης συμμετεχόντων φοιτητών
30 Ιουνίου-4 Ιουλίου 2014- Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με ενδιαφέρον για επιχειρηματική δράση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την αίτησή τους, την
οποία θα βρουν αναρτημένη στoν ακόλουθο σύνδεσμο http://form.jotformeu.com/form/41182556899368? έως
τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014, επισυνάπτοντας στο τέλος τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση συμμετοχής θα
πρέπει να συνοδεύεται από:

ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της φοιτητή/τριας,

μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής του/της ιδέας (εφόσον υπάρχει)

πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία και

τα πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης ξένης/νων γλώσσας/σών.
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή, στην οποία θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος της ΜΚΕ Καθηγητής Βασίλειος Αγγελής και στην οποία θα συμμετέχουν Καθηγητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να βρουν πληροφορίες για τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου και τη διοργάνωση
των 2 προηγούμενων Θερινών Σχολείων στην ιστοσελίδα http://mke.aegean.gr/.

Μετακίνηση και διαμονή στη Χίο
Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες στο Θερινό Σχολείο, τα έξοδα μετακίνησης (ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς τη Χίο από το νησί της φοίτησης τους και επιστροφή τους σε αυτό) καθώς και τα έξοδα της πενθήμερης διαμονής τους στις φοιτητικές εστίες του νησιού σε δίκλινα δωμάτια, καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τη
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών στη γραμματεία της ΜΚΕ.
Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οργάνωση του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας
μπορείτε να απευθύνεστε:
Μέσω e-mail: chios.mke@aegean.gr
Τηλέφωνο: 22710 35083 (κα Αργυρώ Αμπαζή)
Ενδεικτικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες
της διοργάνωσης των 2 προηγούμενων Θερινών Σχολείων http://summerschool.mke.aegean.gr/?page_id=8 και
http://summerschool2013.mke.aegean.gr/?page_id=8
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Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Διαδικασία επιλογής

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε παλαιότερα Θερινά Σχολεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας της ΜΚΕ του Παν. Αιγαίου
1. Το Θερινό Σχολείο στη Χίο ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αν μου δινόταν η ευκαιρία σίγουρα θα
το επέλεγα ξανά. Το κλίμα ήταν φιλικό και επικοινωνιακό ενώ και οι εκπαιδευτές έκαναν εξαιρετική επαγγελματική δουλειά. Γέμισα από καινούριες εμπειρίες,
γνώσεις, εικόνες και φίλους! Μην το χάσει κανείς..!
Χαιρετισμούς και ευχαριστώ σε όλους!
Γαρυφαλιά Λουλουδάκη, Προπτυχιακή φοιτήτρια
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

3.Η συμμετοχή μου στο 1ο Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας υπήρξε μία μοναδική εμπειρία καθώς με
εκπαίδευσε στη συνεργασία με ανθρώπους προερχόμενους από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους. Η
συνεργασία αυτή ανέπτυξε τις δεξιότητές μου στην
αποτελεσματική αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση
των θέσεων μου απέναντι στους άλλους, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα εκείνες τις οπτικές που αδυνατούσα
να αναγνωρίσω από μόνη μου. Καλούμενη να σκεφτώ
έξω από τα στενά όρια της προσωπικής μου οπτικής, με
τη βοήθεια των συνεργατών μου, αντίκρισα ένα καινούριο πλέγμα επιλογών και ευκαιριών. Ένα πλέγμα
ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και βιώσιμο, όπως έπρεπε να
είναι και η επιχειρηματική μας πρόταση…
Βιολέττα Παρασκευά, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
4.Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας! Μια
ευφυής ιδέα του Πανεπιστημίου Αιγαίου να θέσει
στους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν μόνοι τους τη
δυνατότητα να επιχειρούν και να καινοτομούν με τον
πιο ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο, το παιχνίδι της
δημιουργίας και της συνεργασίας! Πάντα βέβαια, καθοδηγητές και μέντορες στο παιχνίδι αυτό, βρίσκονται οι
καθηγητές που με τη μεταλαμπάδευση των γνώσεων
τους αποσκοπούν στον απώτερο στόχο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη δημιουργία καλών θεμελίων για το ξεκίνημα ενός σωστού νεανικού επιχειρείν!
Εκδρομές, νέες γνωριμίες, ευχάριστο κλίμα, συναγωνισμός και ανταγωνισμός είναι μόνο μερικά από τα πολ-

Με εκτίμηση,
Χρήστος Μηνούδης, Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
5.Χωρίς αμφιβολία η συμμετοχή μου στο 2o Θερινό
Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ήταν πραγματικά μια εμπειρία αξέχαστη και μοναδική. Οι γνώσεις που
αποκόμισα ήταν αμέτρητες . Από το θερινό σχολείο
έμαθα το τι σημαίνει να έχω μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και το πως μπορώ να την υλοποιήσω στην πράξη, πώς δηλαδή μπορώ να μεταπηδήσω από το στάδιο
της σκέψης στο στάδιο της υλοποίησης. Γνώρισα αξιόλογους επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από
το εξωτερικό καθώς και πολλούς συμφοιτητές μου από
άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σας προτρέπω λοιπόν να συμμετάσχετε και εσείς στο 3 Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Χίο. Αξίζει!!!!!!!!!
Δημήτρης Λεοντής
Προπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
6. Από 1 έως 5 Ιουλίου 2013 συμμετείχα στο 2ο Θερινό
Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε
η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο. Οι εντυπώσεις μου
από τη συμμετοχή μου αυτή ήταν εξαιρετικές .
Αρχικά, οι διαλέξεις των καθηγητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των προσκεκλημένων εισηγητών/
τριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε θέματα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ήταν σημαντικές
και άκρως ενδιαφέρουσες, αφού η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν δύο από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο
εθνικής οικονομίας όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης .
Οι διαλέξεις δεν στηρίζονταν απλά σε μια εννοιολογική
παράθεση γνώσεων αλλά σε μια πιο διαδραστική διάλεξη αφού ότι μαθαίναμε το εφαρμόζαμε στην πράξη μέσω
των εργαστηρίων όπου χωρισμένοι σε ομάδες εργαζόμασταν για την ανάπτυξη της ιδέας μας. Όλοι οι συμμετέχοντες (οι φίλοι μου πλέον) ήμασταν από διαφορετικά
τμήματα και βαθμίδες εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, διαφορετικές προσωπικότητες που ο καθένας
μας συνέβαλλε με τις δικές του ιδέες και γνώσεις από το
αντικείμενο σπουδών του .
Με τα παιδιά αυτά ανταλλάξαμε απόψεις πάνω σε θέματα που είχαν να κάνουν με τις ιδέες μας στο πλαίσιο
του Θερινού Σχολείου αλλά και γενικά σε διάφορα θέματα για τα μελλοντικά μας σχέδια περιηγηθήκαμε στην
Χώρα της Χίου, επισκεφτήκαμε αξιοθέατα και τοπικές
επιχειρήσεις όπου είδαμε πως συνδέεται η παράδοση, τα
τοπικά προϊόντα καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.
Μέχρι και σήμερα έχουμε φιλικές σχέσεις, συζητάμε για
αυτήν την αξέχαστη εμπειρία καθώς επίσης και το πως
θα καταφέρουμε την ιδέα μας αυτή να την υλοποιήσουμε.
Φυσικά, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην οργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου που ήταν άρτια σε
όλους τους τομείς από το χώρο φιλοξενίας, τη μετακίνη-
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2. Στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
δε λαμβάνουν μέρος μόνο φοιτητές με επιχειρηματικές
ιδέες, αλλά συμμετέχουν και εκείνοι που δεν έχουν και
επιθυμούν είτε να αποκτήσουν μία είτε να δουλέψουν,
ως μέλη ομάδας, πάνω σε μια επιχειρηματική ιδέα κάποιου άλλου φοιτητή. Όντας και εγώ ένας από αυτούς,
συμμετείχα στις εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου
Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια του
Θερινού Σχολείου είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή
με φοιτητές τις ίδιας περίπου ηλικίας με εμένα, να συνεργαστώ με μερικούς από αυτούς στα πλαίσια μιας
ομάδας για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να ανταλλάξω απόψεις και ιδέες για το πώς μπορεί η επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στη μείωση της
ανεργίας, η οποία μαστίζει τους σύγχρονους νέους.
Επίσης οι μέντορες, οι οποίοι προέρχονταν από τον
ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο, μου μετέδωσαν τις δικές τους εμπειρίες, τεχνικές και απόψεις σχετικά με τους τρόπους δημιουργίας, ανάπτυξης, προώθησης και χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Τέλος η
επίσκεψη σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νησιού μου
έδωσε τη δυνατότητα να δω από κοντά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Με λίγα λόγια η συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
αποτελεί ξεχωριστή και συνάμα διδακτική εμπειρία.
Κωνσταντίνος Κωσταρής, Προπτυχιακός φοιτητής
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

λά θετικά στοιχεία του προγράμματος αυτού! Μια βδομάδα που θα μου μείνει αξέχαστη από τα φοιτητικά μου
χρόνια!
Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στις αναζητήσεις σας και να
βοήθησα με τη δική μου μαρτυρία στην προσέλκυση
νέων ενδιαφερόμενων φοιτητών!
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο 3ο ΘΣ!

ση μας, μέχρι και την μετέπειτα επικοινωνία μας για ματικότητα, που μέσα από την σωστή καθοδήγησή τους,
την ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικαστικών.
είδαμε τι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο καθώς και πως
μπορούμε να συνθέσουμε το δικό μας πάνω στην ιδέα
Εάν θα μπορούσα να περιγράψω την συμμετοχή μου μας. Δεν μείναμε στις διαλέξεις, ήρθαμε σε επαφή με
στο 2ο Θερινό Σχολείο με τρεις λέξεις θα ήταν :
παραγωγικές μονάδες και ξεκινήσαμε τα πρώτα στάδια
υλοποίησης των ιδεών μας ενώ μάθαμε να παρουσιάζουΓΝΩΣΗ – ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΞΗ
με σωστά τις ιδέες μας. Τέλος βιώσαμε οι ίδιοι το ρίσκο
της απόφασης στην διοίκηση εικονικών επιχειρήσεων
μέσα από ειδικό λογισμικό προσομοίωσης.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ίσως στην αρχή όλα αυτά να ακούγονται πολλά, δύσκοΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, λα και δυσνόητα. Αλλά όταν έχεις στο μυαλό σου την
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Μαθηματικών επιτυχία, δουλεύεις σκληρά και το αποτέλεσμα θα σε
ανταμείψει για ότι έκανες. Ενώ αν κάποιος νομίζει ότι
7. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μάθει τι είναι επιχειρηματικότημία φορά για τη μοναδική εμπειρία που μας χαρίσατε τα, η απάντηση είναι amat victoria curam*. Έτσι φτάνει
στο 2ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. κανείς στην επιτυχία.
Για εμάς ήταν αυτό που μας γέμισε με πάθος και δύναμη να ξεδιπλώσουμε την ιδέα μας και να μάθουμε πως *amat victoria curam (λατινικά) : Η νίκη αγαπά την προσκέφτεται η αγορά.
ετοιμασία
Πέρα από την οργάνωση και το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους συναδέλφους μας στο σχολείο, που Ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσφέρατε
μας χάρισαν υπέροχες στιγμές και δημιούργησαν το Ιωάννης Αλέξιου & Γεώργιος Χονδρομπίλας, Προιδανικό κλίμα παρέας, ομαδικής συνεργασίας και παρα- πτυχιακοί φοιτητές Τμήματος Μηχανικών Πληροφογωγής γνώσης, μάθαμε και δουλέψαμε πάνω στα τα ριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
βασικά πράγματα που συνθέτουν την επιχειρηματικότητα.
Καταφέραμε και μάθαμε σε 5 μέρες τι θα πει επιχειρηματικότητα, τους κινδύνους της και πως μπορούμε να
προστατευτούμε. Μιλήσαμε με Καθηγητές, Επιχειρηματίες και γενικά ανθρώπους ειδικούς με την επιχειρη-

Μ.Κ.Ε.
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Απολογισμός Ημερίδας Πρακτικής Άσκησης στη Χίο
Tο Ιδρυματικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Χίου
της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε
σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους
και τα στελέχη των γραφείων πρακτικής άσκησης
των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, ημερίδα με θέμα «ΠρACTική Άσκηση: Δράσε
τώρα για το μέλλον σου». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, στις 18:00, στο
Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης,
Μιχάλων 8, στη Χίο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνουμε
στα στελέχη των τοπικών γραφείων πρακτικής
άσκησης, στην κα Ευωδιά, του Τ.Δ.Ε., στην κα Παπαζή του Τ.Ν.Ε.Υ. και στον κο Βαρδάκη του
Τ.Μ.Ο.Δ για την πολύτιμη βοήθεια και τη συμβολή
τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση χωρίστηκε σε δυο μέρη. Στο πρώτο
μέρος οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνολικά για το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τους
Τμηματικούς Υπευθύνους των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, τη διαδικασία συμμετοχής και τα οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές/τριες
από τη συμμετοχής τους.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των φοιτητών/τριών της
Χίου για τις ευκαιρίες παρακολούθησης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το πρόγραμμα της πρακτικής
άσκησης με το ERASMUS+ από το αρμόδιο γραφείο
του Παν. Αιγαίου.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την Πρακτική Άσκηση στην πράξη. Άκουσαν την εμπειρία
αποφοίτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρακτική
τους άσκηση αλλά και στελέχη επιχειρήσεων να παρουσιάζουν την εμπειρία τους από την απασχόληση
φοιτητών/τριών στο χώρο εργασίας τους. Τα στελέχη
των εταιρειών παρουσίασαν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες
για να είναι ανταγωνιστικοί και τους συμβούλευσαν
να εκμεταλλευτούν όλα τα εφόδια που τους προσφέρει η Πρακτική Άσκηση και οι υπηρεσίες της
Δ.Α.ΣΤΑ. για το σχεδιασμό της μελλοντικής τους
σταδιοδρομίας.
Μέσω των εκδηλώσεων αυτών το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση της
Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων
σπουδών των Τμημάτων του και την ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/τριών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων φορέων υποδοχής.

Π.Α.

Στους/Στις 150 φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στην
εκδήλωση συμμετείχαν από όλα τα Τμήματα της
Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου μοιράστηκε το
τρίπτυχο φυλλάδιο της Πρακτικής Άσκησης στο
πλαίσιο ενημέρωσης και προβολής των δράσεων της.
Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία κατά κοινή ομολογία και ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνουμε στον
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης κο
Λαγό και την Αναπληρωματική Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης κα Μαύρη, που χαιρέτησαν την εκδήλωση και στους επιστημονικούς υπευθύνους, τον Καθηγητή κ. Αγγελή του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Λεκάκου του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γκολφινόπουλο του τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, για τη συνεργασία τους.
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Πρόγραμμα Erasmus+ (Student Mobility for Placements) – Προκήρυξη Υποτροφιών
Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Erasmus+, την κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Οι μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν έως και τις 30/9/2015. Επιλέξιμη
περίοδος είναι κατ’ ελάχιστον οι 2 μήνες με μέγιστο
διάστημα τους 5 μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+
για Πρακτική Άσκηση, έχουν οι φοιτητές όλων
των κύκλων σπουδών

προπτυχιακό,

μεταπτυχιακό,

διδακτορικό,

Ολόκληρη η προκήρυξη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
https://career.aegean.gr/anak_gd/anakoinwseis/
Prokirixi_Foititon_Placement_Final.pdf
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (με
σκαναρισμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά)
από τις 6/5/2014 έως 31/5/2014. Οι φοιτητές θα κάνουν εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού τους
που τους έχουν χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
στον
παρακάτω
σύνδεσμο
https://
proposals.aegean.gr/erasmus_2014/

με βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο
Πρόγραμμα

Να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των
μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών μέχρι τη στιγμή της υποβολής της
αίτησης στη Γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης ακαδημαϊκής επίδοσης για μετακινούμενους με το Πρόγραμμα. (προπτυχιακοί φοιτητές)

Να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση της
ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας του
Φορέα Υποδοχής - min επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/
european-language-levels-cefr
Οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση του πρώτου και του δεύτερου έτους
σπουδών και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη
φοίτησης (προπτυχιακοί φοιτητές),



Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
έχουν:
οι πρόσφατοι απόφοιτοι, στο 1ο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει
εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.



Π.Α.



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.
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