Δ.Α.ΣΑ. Πανεπιζηημίος Αιγαίος
Ενημεπωηικό Δεληίο Γπαθείος Διαζύνδεζηρ Δ.Α.ΣΑ.

Πεπιεσόμενα Σεύσοςρ

πκκεηνρή ηεο Γ.Α.ΣΑ. 1
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην International
Visitor Leadership Program ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ησλ Η.Π.Α.
Η Γ.Α.ΣΑ. ζηηο εγγξαθέο ησλ πξσηνεηψλ

1

Πξφγξακκα ππνηξνθηψλ
ΟΣΔ - Cosmote 2014

2

Vodafone World of Difference

2

Πξνθεξχμεηο βξαβείσλ
ηνπ Ιδξχκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ Μεηζφβηνπ Κέληξνπ Γηεπηζηεκνληθήο
Έξεπλαο (Μ.Κ.Γ.Δ.) ηνπ
Δ.Μ.Π.

3

ΔeΑΣΤΑsy
επηέμβπιορ 2014

ςμμεηοσή ηηρ Δ.Α.ΣΑ. ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος ζηο International Visitor Leadership Program ηος Τποςπγείος Εξωηεπικών ηων
Η.Π.Α.

Πξφγξακκα ρνξήγεζεο
3
ππνηξνθηψλ αξηζηείαο
γηα εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηελ
Διιάδα απφ ην πξφγξακκα ΙΚΤ/SIEMENS αθαδ.
έηνπο 2014 -15

Η Γ.Α.ΣΑ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,
έπεηηα απφ πξφζθιεζε, ζπκκεηείρε ζην
έξγν “Career Centers at U.S. Universities.
A Project for Greece” πνπ επηρνξεγήζεθε
απφ ην “International Visit Leadership
Program” (IVLP) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο.

Γηάθξηζε απνθνίηνπ ηνπ 4
ΠΜ «Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή & Δπηθνηλσλία» ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο &
Δπηθνηλσλίαο

Σν IVLP κε ζθνπφ ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ ΗΠΑ θαη άιισλ θξαηψλ
πξνγξακκάηηζε επαγγεικαηηθέο επηζθέςεηο ζηηο ΗΠΑ κε ζηφρν:

Designathon 2014

4

7ν Πνιπζπλέδξην Καηλν- 5
ηνκία & Αλάπηπμε ζηηο
10-12 Οθησβξίνπ ζηε
Θεζζαινλίθε
Πξαθηηθή
ζην Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ
Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ

Σεύσορ 33

6

Μειέηε ηεο Δπξσπατθήο 6
Δπηηξνπήο- γηα ην αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο
Erasmus επηβεβαηψλεη
φηη ην πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ ηεο ΔΔ
ηνλψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα

Σε δηεξεχλεζε εξγαιείσλ θαη παξαδεηγκάησλ γηα ην πψο ηα παλεπηζηήκηα βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο λα βξνπλ εξγαζία
κέζσ πξνγξακκάησλ, ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, φπσο ζπκβνπιεπηηθή θαη εχξεζε
εξγαζίαο κέζσ ίληεξλεη, θαη eπξνζιήςεσλ.
Σε ζπδήηεζε γηα ηδησηηθέο ζπλεξγαζίεο
γηα επελδχζεηο ζε Γξαθεία ηαδηνδξνκίαο
θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ
ζηα Γξαθεία λα ζπληεξνχληαη κε ηδίνπο
πφξνπο.

Σε δηεξεχλεζε ηξφπσλ ζπλεξγαζίαο ησλ
παλεπηζηεκίσλ κε ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, ηνπο απφθνηηνπο, ηνπηθνχο παξάγνληεο, θαη επηρεηξήζεηο γηα πξνγξάκκαηα
Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη Μεληνξείαο.
Σε ζπδήηεζε γηα θνξείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ.
ην πξφγξακκα, ην νπνίν δηήξθεζε απφ
ηηο 15 έσο ηηο 23 επηεκβξίνπ 2014 θαη
εκπεξηείρε ζπλαληήζεηο κε θνξείο θαη
Παλεπηζηήκηα ζηηο Η.Π.Α., ζπκκεηείραλ
επίζεο εθπξφζσπνη απφ ηηο Γ.Α.ΣΑ. ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαζψο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σν Πξφγξακκα ζπληνλίζηεθε
θαη πινπνηήζεθε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία
κε ηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία ζηελ Αζήλα.

Σε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ πνπ ηα Γξαθεία ηαδηνδξνκίαο ιεηηνπξγνχλ ζηηο
ΗΠΑ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ λεαληθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία θαη
ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.

Η Δ.Α.ΣΑ. ζηιρ εγγπαθέρ ηων ππωηοεηών
Γηα 3ε ζπλερή ρξνληά ε Γ.Α.ΣΑ. Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπκκεηείρε ελεξγά
ζηηο εγγξαθέο ησλ πξσηνεηψλ ελεκεξψλνληαο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δξάζεηο
ηεο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε θνηηεηέο/
ηξηεο αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, λα
έξζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ηε Γνκή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Γξαθείν
Γηαζχλδεζεο – Γξαθείν Πξαθηηθήο
Άζθεζεο – Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο) πνπ πξνεηνηκάδεη
θαη ππνζηεξίδεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο. Δκείο εδψ ζηε Γ.Α.ΣΑ

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πηζηεχνπκε φηη ε
θαξηέξα ρηίδεηαη βήκα – βήκα απφ ην πξψην έηνο ζπνπδψλ έσο θαη ηα ηειεπηαίν θαη
ην θάλνπκε πξάμε. Δπρφκαζηε θαιή επηηπρία ζε φινπο ηνπο πξσηνεηείο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Μπηηιήλε, ζηε άκν, ζηε Ρφδν, ζηε χξν, ζηε Υίν, ζηε
Λήκλν. Καιψο ήξζαηε ζην Παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΟΣΕ - COSMOTE 2014
Σν Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ OTE - COSMOTE έρεη
σο ζηφρν ηε ζηήξημε πξσηνεηψλ θνηηεηψλ Ιδξπκάησλ
Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,
απφ φινπο ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο, κε ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη θαιή ζρνιηθή επίδνζε, θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Απφ ηελ έλαξμε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην 2002, κέρξη θαη ζήκεξα, έρνπλ
απνλεκεζεί ζπλνιηθά 146 Τπνηξνθίεο θαη 283 Σηκεηηθέο Γηαθξίζεηο, ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο, ε αμία ησλ
νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 2,4 εθαη. επξψ. Φέηνο, ην Πξφγξακκα ελδπλακψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, απμάλνληαο πεξεηαίξσ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα επηιεγνχλ. Μέζα απφ απηή ηελ πξσηνβνπιία Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο, ν ΟΣΔ θαη ε COSMOTE θάλνπλ πξάμε ηε δέζκεπζή ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ζε έλα
θαιχηεξν θαη πην δεκηνπξγηθφ κέιινλ γηα ηνπο λένπο,
πξνάγνληαο ηε γλψζε θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο.

H θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα νξηζηηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ ΟΣΔ-COSMOTE 2014 είλαη ε Γεπηέξα 20 Οθησβξίνπ, ζηηο 17:00. Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 17 Οθησβξίνπ
θαη ψξα 13:00, κπνξείηε λα ζηείιεηε e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: info@ote-cosmote-scholarships.gr
ή λα θαιέζεηε ζην ηειέθσλν 210-6118178 γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή βνήζεηα ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα
Τπνηξνθηψλ ΟΣΔ – COSMOTE ή κε ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο. Δπηπιένλ, κέρξη ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, κπνξείηε λα ζηείιεηε email ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: support@otecosmote-scholarships.gr, γηα λα δεηήζεηε βνήζεηα ή λα
αλαθέξεηε πξνβιήκαηα γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ δήηεκα
πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνρψξνπ www.otecosmote-scholarships.gr

Γ.Δ.

Vodafone World of Difference
Σν πξφγξακκα Vodafone World of Difference πξνζθέξεη ζε 10 επηηπρφληεο ηε δπλαηφηεηα λα
εξγαζηνχλ ζηνλ θνηλσθειή κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπο γηα έμη κήλεο. Η Vodafone ζα
θαηαβάιεη ην κηζζφ θαη ηηο ζρεηηθέο εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θάζε ππνςεθίνπ πνπ ζα επηιεγεί (έσο 8.000 € θαη 2.000 € αληίζηνηρα), δίλνληάο ηνπ
ηε δπλαηφηεηα λα ζηεξίμεη γηα έμη κήλεο ην έξγν ηνπ
νξγαληζκνχ πνπ έρεη επηιέμεη, θαη λα ζπκβάιεη ζηελ
θάιπςε νπζηαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο.

γαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπο θαη λα ακείβνληαη γηα απηή
ηελ εξγαζία ηνπο.

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή απφ
ηελ 15ε επηεκβξίνπ κέρξη θαη ηηο 12 Οθησβξίνπ
2014.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ην site:

Σν πξφγξακκα Vodafone World of Difference είλαη
κηα κνλαδηθή θνηλσθειήο πξσηνβνπιία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα Κνηλσθειή Ιδξχκαηα ηεο Vodafone
ζε 19 ρψξεο θαη κέρξη ζήκεξα έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 3.025 επηηπρφληεο ζε φιν
ηνλ θφζκν λα εξγαζηνχλ γηα ην κε θεξδνζθνπηθφ νξ-

Σν Vodafone World of Difference ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 έρνληαο κέρξη ζήκεξα
αλαδείμεη 24 ληθεηέο πνπ εξγάζηεθαλ ζην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπο ζε πεξηνρέο ζε
φιε ηελ Διιάδα, φπσο Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κνδάλε,
Κνκνηελή, Μπηηιήλε, Πάηξα, Πάξν θαη Πξέζπεο,
πξνζθέξνληαο ζεκαληηθφ έξγν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.

http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/
view-

Πποκηπύξειρ βπαβείων ηος Ιδπύμαηορ Ανάπηςξηρ ηος Μεηζόβιος Κένηπος Διεπιζηημονικήρ Έπεςναρ (Μ.Κ.Δ.Ε.) ηος Ε.Μ.Π.
Σν Ίδξπκα Αλάπηπμεο ηνπ Μεηζφβηνπ Κέληξνπ Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ηνπ Δ.Μ.Π. γηα
ηελ Πξνζηαζία θαη Αλάπηπμε ηνπ Οξεηλνχ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Σνπηθψλ Δπξσπατθψλ Πνιηηηζκψλ
πξνθεξχζζεη:




Βξαβείν γηα ηελ θαιχηεξε επεςνηηική επγαζία ζην πεδίν: “Η Σςμβολή ηων Επιζηημών
και ηηρ Τεσνολογίαρ ζηην Ανηιμεηώπιζη ηων
Πποβλημάηων ηων Οπεινών Πεπιοσών και
ζηην Ολοκληπωμένη ηοςρ Ανάπηςξη”, Αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ αγαπεκέλνπ καο ζπλαδέιθνπ Καζεγεηή ηξάηνπ Γαιαλή
(ρξεκαηηθή ελίζρπζε 1500 €), πποθεζμία
ςποβολήρ μέσπι 30/10/2015.



Βξαβείν γηα ηελ θαιχηεξε μεηαπηςσιακή
διπλωμαηική
εξγαζία ζην πεδίν:
«Πποζηαζία και Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη
ηων Οπεινών Πεπιοσών και Ανάδειξη ηων
Τοπικών
Εςπωπαϊκών
Πολιηιζμών».
(ρξεκαηηθή ελίζρπζε 1500 €), πποθεζμία
ςποβολήρ μέσπι 30/10/2015.



Παπάηαζη πποθεζμίαρ ςποβολήρ εξγαζηψλ
γηα ην βξαβείν θαιχηεξεο επεςνηηικήρ επγαζίαρ ζηα πεδία ηηρ πολςδιάζηαηηρ κπίζηρ
και ηηρ ανάγκηρ, ζε πλανηηικό, ςπεπεθνικό,
εθνικό, πεπιθεπειακό και ηοπικό επίπεδο,
για
πολιηικέρ
Ολοκληπωμένηρ
(οικονομικήρ, κοινωνικήρ, πολιηικήρ, πολιηιζμικήρ,
καηάλληληρ
ηεσνικήρ/
ηεσνολογικήρ) Ανάπηςξηρ, ε νπνία λα ηειείηαη ζε δηαιεθηηθή αξκνλία θαη κε ζεβαζκφ



Βξαβείν γηα ηνλ ππώηο/ηη, καηά ζειπά,
θοιηηηή/ηπια ηος Ε.Μ.Π. με καηαγωγή από ηο
Μέηζοβο, με ηο μεγαλύηεπο βαθμό ειζαγωγήρ
ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 (ρξεκαηηθή ελίζρπζε
1000 €), πποθεζμία ςποβολήρ μέσπι 31/10/2014
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα
ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ.
ηνπ Δ.Μ.Π. θαη. ηνπ Ιδξχκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ
ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. ζηηο ηζηνζειίδεο:
www.ntua.gr/MIRC/ και
foundation.htm

www.ntua.gr/MIRC/

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Γ.Π.Μ.. ηνπ
Δ.Μ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε» http://
environ.survey.ntua.gr/en/ , κπνξνχλ λα βξνπλ θείκελα γηα ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο http://environ.survey.ntua.gr/en/
text-for-complete-development.html
Πληποθοπίερ: Αγγελική Γεπονηέλη,
7723944, 7723448, Fax: 210 7723482

Σηλ. 210

Email:
mirc@central.ntua.gr,
on@central.ntua.gr

ager-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΤ/
SIEMENS ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 -15
Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ ζε εθαξκνγή ηεο
κε αξηζκ. 2/737398/ΓΠΓΑ/22-9-2014 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
(ΦΔΚ 2527/Β/23-9-2014)
Αλαθνηλψλεη ηελ πξνθήξπμε εθαηφ (100) ζέζεσλ κε
ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηελ
Διιάδα γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-15
Οη ππνηξνθίεο ζα ρνξεγεζνχλ ζε ηέζζεξηο (4) ζεκαηηθέο πεξηνρέο αηρκήο θαη ζε εμεηδηθεχζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε. Η θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά πξφγξακκα θαη επηζηεκνληθφ ηνκέα γίλεηαη,
σο αθνινχζσο:
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ
ΔΡΔΤΝΑ
ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ

25

ΤΓΔΙΑ

25

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

25

ΤΠΟΓΟΜΔ-ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

25

ε πεξίπησζε θελψλ ζέζεσλ ζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ επηζηεκνληθνχο ηνκείο, νη ζέζεηο δχλαληαη λα κεηαθεξζνχλ ζε άιινλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο νινκέιεηαο
ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Οη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο,
ε δηάξθεηα θαη νη νηθνλνκηθέο παξνρέο πεξηιακβάλνληαη ζην πιήξεο θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 27ε
Οθησβξίνπ 2014. Οη αηηήζεηο απνζηέιινληαη απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζηα γξαθεία
ηνπ ΙΚΤ- Σκήκα Γηαγσληζκψλ (Λεσθφξνο Δζληθήο
Αληηζηάζεσο 41, 14234, Νέα Ισλία). Πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη απφ ην ηκήκα Γηαγσληζκψλ ηνπ ΙΚΤ ζηα
ηειέθσλα 210-3726394, 395, 346 θαη 313 θαη ζηα
γξαθεία ηνπ ΙΚΤ.
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Γ.Δ.

Βξαβείν γηα ηελ θαιχηεξε πποπηςσιακή διπλωμαηική εξγαζία ζην πεδίν: «Πποζηαζία
και Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη ηων Οπεινών
Πεπιοσών και Ανάδειξη ηων Τοπικών Εςπωπαϊκών Πολιηιζμών». (ρξεκαηηθή ελίζρπζε
1000 €), πποθεζμία ςποβολήρ μέσπι
30/10/2015.

ζηνλ Άλζξσπν, φπσο απηφο θαη νη ζπιινγηθφηεηέο ηνπ εληάζζνληαη ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
ηνπο πεξηβάιινλ, σο αλαπφζπαζηα κέξε ηνπ θαη
φρη σο θπξίαξρνη, ηδηνθηήηεο, «επελδπηέο» θαη
εθκεηαιιεπηέο ηνπ· κε εηδηθή έκθαζε θαη ζηηο
νξεηλέο πεξηνρέο. (ρξεκαηηθή ελίζρπζε 2000 €),
πποθεζμία ςποβολήρ μέσπι 27/2/2015.

ΔΙΑΚΡΙΗ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΣΟΤ ΠΜ «ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΡΑΒΔΤΗ
ΣΑΙΝΙΑ
ANIMATION
"Tsunami
in
ancient
Potidaea"
(11ν Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Νάνπζαο)

Σέινο, ζα πξνβιεζεί ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Animasyros
7.0, ζην πιαίζην ηνπ "Διιεληθνχ Παλνξάκαηνο»
(Κπξηαθή
5/10/2014,
16:00).
http://www.animasyros.gr/index.php/GR/p ... yriaki0510

Γ.Δ.

Tν "Βξαβείν Κνηλνχ" ζηελ θαηεγνξία "Animation Κηλνχκελα ρέδηα" απέζπαζε ε ηαηλία "Tsunami in
ancient Potidaea", πνπ δηαγσλίζηεθε ζην 11ν Γηεζλέο
Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Νάνπζαο (11th N.I.F.F. Naoussa International Film Festival) ζηα πιαίζηα ησλ
πνπδαζηηθψλ Σαηληψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο
"SEE
Talents"
(24-28/9/2014).
http://niff.gr/el/festival-2014/seetale ... -programme
Η ηαηλία "Tsunami in ancient Potidaea" ηνπ Λεπηέξε
Αλαζηαζνβίηε απνηέιεζε ηε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ "Πνιηηηζκηθή Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο
θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
θαη
είλαη
δηαζέζηκε
ζην:
http://pyrseia.gr/
Portfolio.html#portfolio_3d_design_5

Δπίζεο, ε ηαηλία πξνβιήζεθε ζην 37o Φεζηηβάι Σαηληψλ
Γξάκαο, ζην πιαίζην ηνπ"5νπ Παλνξάκαηνο πνπδαζηηθψλ
Σαηληψλ"(15-20/9/2014).
http://www.dramafilmfestival.gr/37th/in ... 25&lang=el

Designathon 2014
Απφ ηηο 3 έσο ηηο 5 Οθησβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Found.ation θαη ηνπ Δ.Γ.Ω., ην Designathon, κία πξσηνβνπιία πνπ μεθίλεζε πέξπζη κε
ζηφρν λα θέξεη πην θνληά ηε design θνηλφηεηα, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε λένπο designers λα γλσξηζηνχλ
κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ.
Με ηίηιν "We did this", ε θεηηλή δηνξγάλσζε ζα πξνζθέξεη πνιχηηκε πξνβνιή ζηε ληθήηξηα νκάδα θαζψο
ε δνπιεηά ηεο ζα βγεη θαλνληθά ζηνλ αέξα. Η θεηηλή
δηνξγάλσζε ζα γεθπξψζεη ηνπο θφζκνπο ηνπ graphic
θαη ηνπ digital design, θαζψο νη νκάδεο ζα θιεζνχλ λα
επηκειεζνχλ ηελ νπηηθή επηθνηλσλία ηεο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο «Μπνξνχκε», απφ ην ινγφηππν σο
ηελ παξνπζία ηεο ζην δηαδίθηπν.

δεκηνπξγηθψλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα, νξηζκέλνη απφ
ηνπο νπνίνπο ζα αλαιάβνπλ θαη ην ξφιν κέληνξα γηα
ηηο νκάδεο. Η ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ.
ην event θαινχληαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή λένη
designers απφ 18-30 εηψλ. Η πεξίνδνο ησλ αηηήζεσλ
νινθιεξψλεηαη ζηηο 2/10.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
www.designathon.gr.

επηζθεθζείηε

Δθηφο απφ ην δηαγσληζηηθφ θνκκάηη, ην Designathon
2014, πεξηιακβάλεη νκηιίεο απφ δηαθεθξηκέλνπο Art
θαη Creative Directors θνξπθαίσλ digital agencies θαη
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ην

7ο Πολςζςνέδπιο Καινοηομία & Ανάπηςξη ζηιρ 10-12 Οκηωβπίος ζηη Θεζζαλονίκη

Σν CITY College, Διεθνέρ Σμήμα ηος Πανεπιζηημίος ηος Sheffield είλαη ρνξεγφο θαη ζηεξίδεη ην 7ο
Πολςζςνέδπιο ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
θαη ζαο θαιεί λα ζπκκεηέρεηε ζηελ κνλαδηθή γηνξηή
ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηδεψλ ηεο πφιεο καο.
ηηο 10 και 12 Οκηωβπίος, ε Θεζζαινλίθε γίλεηαη
ην επίθεληξν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο Διιάδνο θαη ζπδεηά γηα θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθφηεηα,
αλάπηπμε! Όιε ε πφιε ζπκκεηέρεη ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ηηο πξάζηλεο πφιεηο, ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηε Γεξκαλία. Δπίζεο ζα
ζπδεηεζνχλ: πεηπρεκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ε
επφκελε κέξα ησλ λέσλ, Next Generation, νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Διιεληθέο Start ups
θαηά ηελ εμέιημή ηνπο θαη ηνλ ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ
πνπ είλαη πεγή αλάπηπμεο ηεο ρψξα καο.
"Καινοηομία ζηην Εκπαίδεςζη" και "Green Logistics" από ηο CITY College

γλψζηεο ηνπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Βηνκεραληθφ,
Δπηρεηξεκαηηθφ, Σνπξηζηηθφ, Δμαγσγηθφ, Αθαδεκατθφ,
Δξεπλεηηθφ, Γεκνζηνγξαθηθφ θαη Πνιηηηθφ ρψξν.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ δείηε ην πξφγξακκα
http://www.ka-business.gr/pages/innovation/7328/
diabaste-to-analytiko-programma-toy-7oy-polysynedrioy

Σν ζπλέδξην ζα είλαη δηαδξαζηηθφ φπσο άιισζηε θαη
φια ηα πνιπζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλεη ην kabusiness.gr. Οη εξγαζίεο ηνπ ζα πξνβιεζνχλ δσληαλά
ζην web tv ηνπ ka-business.gr θαη ζηνπο 35.000 αλα-

Μ.Κ.Ε.
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Ππακηική ζηο Ινζηιηούηο Διεθνών Οικονομικών σέζεων
Σν Ινζηιηούηο Διεθνών Οικονομικών σέζεων
(Ι.Δ.Ο..) πνπ έρεη ηδξχζεη ν χλδεζκνο Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ θαη Δ.Π.Δ., πξφθεηηαη λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θελέο ζέζεηο κε άηνκα πνπ θαηέρνπλ
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν γηα αλάιεςε εξεπλεηηθψλ θαζεθφλησλ (internship) θαη επίβιεςε νκάδσλ εξγαζίαο
κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ
γηα ην δηάζηεκα απφ 7.10.2014 μέσπι 16.01.2014.
Οη βαζηθνί ηνκείο ηεο έξεπλάο ηνπο ζα απνηεινχλ ε
δηεζλήο πνιηηηθή νηθνλνκία, νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο
ζρέζεηο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο
Σνπξθίαο θαζψο θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο.
Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ άξηζηα κηα

ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ρεηξηζκνχ Η/Τ.
Η ςποβολή αιηήζεων μποπεί να γίνεηαι ζηα Γπαθεία ηος Ι.Δ.Ο.., Πανεπιζηημίος 16, β’ όποθορ,
καθημεπινά από ηιρ 9 π.μ. έωρ ηιρ 4 μ.μ. μέσπι και
ηην 3.10.2014.
Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνηππία
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, κε δηεχζπλζε – ηειέθσλν, θαηάινγν ηπρφλ
δεκνζηεχζεσλ θαη εξγαζηψλ, θαζψο απαξαίηεηα θαη
απφ απνδεηθηηθφ μέλεο γιψζζαο.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ απεςθςνθείηε ζηην
κα ηέλλα Μηλιώηη ηηλ. 210-36.20.274, 21036.36.326

Μελέηη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ- για ηο ανηίκηςπο ηος ππογπάμμαηορ Erasmus επιβεβαιώνει όηι ηο ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ θοιηηηών ηηρ ΕΕ ηονώνει ηην απαζσοληζιμόηηηα και ηην επαγγελμαηική κινηηικόηηηα
Οη λένη άλζξσπνη πνπ ζπνπδάδνπλ θαη εθπαηδεχνληαη ζην εμσηεξηθφ θεξδίδνπλ γλψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο, αιιά θαη ελδπλακψλνπλ ηηο βαζηθέο εγθάξζηεο δεμηφηεηεο ηνπο πνπ ζεσξνχληαη πνιχηηκεο απφ ηνπο εξγνδφηεο. Μηα λέα κειέηε ηεο ΔΔ
ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus γηα ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ απνδεηθλχεη φηη νη
απφθνηηνη κε δηεζλή πείξα έρνπλ πνιχ θαιχηεξεο
πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έρνπλ 50% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ καθξνρξφληα
αλεξγία ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ
ζπνπδάζεη ή δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαηάξηηζε
ζην εμσηεξηθφ θαη, πέληε ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπο είλαη θαηά 23%
ρακειφηεξν. Η κειέηε, ε νπνία εθπνλήζεθε απφ
αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, είλαη ε κεγαιχηεξε
ηνπ είδνπο ηεο θαη έιαβε απαληήζεηο απφ ζρεδφλ
80.000 άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηηεηψλ θαη
επηρεηξήζεσλ.

Πεγή: ΙΚΤ, ΔΔ
Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και
ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικοφσ Πόρουσ.

Π.Α.

«Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ
Erasmus είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά, κε δεδνκέλα
ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ. Σν
κήλπκα είλαη μεθάζαξν: αλ ζπνπδάζεηο ή θάλεηο
θαηάξηηζε ζην εμσηεξηθφ, έρεηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απμήζεηο ηηο επαγγεικαηηθέο ζνπ πξννπηηθέο. Σν λέν πξφγξακκα Erasmus+ ζα πξνζθέξεη
ρξεκαηνδφηεζε ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο απφ ην 2014 έσο ην 2020, επηηξέπνληαο ηνπο
λα απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο δσήο ζε κηα άιιε
ρψξα κέζα απφ ζπνπδέο, εμάζθεζε, δηδαζθαιία ή
εζεινληηζκφ» είπε ε θα Αλδξνχια Βαζηιείνπ Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Κνπιηνχξα, ηελ Πνιπγισζζία θαη ηε Νενιαία.

χκθσλα κε ηε λέα κειέηε, θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ πξφζιεςεο, ην 92% ησλ εξγνδνηψλ αλαδεηνχλ
ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ εληζρχνληαη
απφ ην πξφγξακκα φπσο αλεθηηθφηεηα, απηνπεπνίζεζε, ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θηινκάζεηα,
επίγλσζε ησλ πξνηεξεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ, θαη
απνθαζηζηηθφηεηα. Σεζη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πξηλ θαη κεηά ηηο πεξηφδνπο αληαιιαγήο ζην εμσηεξηθφ απέδεημαλ φηη νη θνηηεηέο Erasmus ζεκεηψλνπλ
θαιχηεξεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ αληαιιαγή ηνπο· φηαλ επηζηξέθνπλ, ε δηαθνξά ηνπο κε
ηνπο άιινπο θνηηεηέο φζνλ αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά απμάλεηαη θαηά 42% θαηά κέζν φξν.

