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Γραμμή για υποψήφιους/ιες «Συμπληρώνω μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο!»
Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης
και
Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου
λειτουργεί, για τέταρτη συνεχή χρονιά,
την τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης
υποψηφίων
φοιτητών/τριών
«Συμπληρώνω Μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο!», προσφέροντας πληροφορίες
για τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες στο 22510
36770, και ώρες 10.00-14.00. Η Τηλεφωνική γραμμή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι
και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
του μηχανογραφικού δελτίου την Τρίτη 7
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Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της
πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί δράση του Γραφείου Διασύνδεσης της
Δ.Α.ΣΤΑ., η οποία ωφελεί τους/τις απόφοιτους B/θμιας Εκπαίδευσης παρέχοντάς
τους ενημέρωση για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον ακαδημαϊκό
τους προσανατολισμό, τα επαγγελματικά
τους δικαιώματα και τις προοπτικές αποκατάστασης των αποφοίτων τους.
Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα
«Συμπληρώνω Μηχανογραφικό» αλλά και
την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διευκολύνει τους υποψήφιους να γνωρίσουν τα Τμήματα του.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιου Αιγαίου,
συμμετείχε δια εκπροσώπου της, με εισήγηση, στη
διημερίδα που συνδιοργάνωσε το Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Μυτιλήνης. Το θέμα της Ημερίδας
ήταν η «Συμβουλευτική και η Εκπαίδευση Ενηλίκων» αποσκοπώντας στην ανάδειξη του πολυσύνθετου ρόλου της Συμβουλευτικής και της Εκπαίδευση
Ενηλίκων στην αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από το σύγχρονο οικονομικό και επαγγελματικό πλαίσιο στη χώρα μας. Επίσης βασικός στόχος της διημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού σε
θέματα που αφορούν στο εύρος των τομέων που
αγγίζουν τα δύο αυτά επιστημονικά πεδία: Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επιχειρηματική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Υγείας, Συμβουλευτική Ευάλωτων ομάδων, Δια βίου Μάθηση κ.α. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη
Μυτιλήνη και πλαισιώθηκε από εισηγήσεις καταξιωμένων επιστημόνων και ερευνητών, από διάφορα
εργασιακά και επιστημονικά πλαίσια, με μακρόχρονη εμπειρία.

δεσης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τις δράσεις προώθησης στην απασχόληση των φοιτητών/τριών
και αποφοίτων του.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε στο πρώτο μέρος της
διημερίδας στη θεματική ενότητα «Επιχειρηματική
και Επαγγελματική Συμβουλευτική» με τίτλο εισήγησης: Συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση στη Δ.Α.ΣΤΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το
κοινό της Μυτιλήνης, οι περισσότεροι από αυτούς
εκπαιδευτικοί, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για την επαγγελματική και την επιχειρηματική συμβουλευτική που παρέχεται από το Γραφείο Διασύν-

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Δια Βίου Επιλογή!
Γιατί να επιλέξω τα e-learning Προγράμματα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου;
Μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια, περισσότερα από
2.000 άτομα και περισσότεροι/ες από 60 επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, επέλεξαν να εκπαιδευτούν εξ αποστάσεως σε περισσότερες από 400
Διδακτικές Ενότητες και 70 Επιμορφωτικά Προγράμματα.
Τα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
σας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσετε τα επαγγελματικά σας προσόντα και τη θέση σας στην αγορά
εργασίας αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας
παρέχουν:

Διδασκαλία από Καθηγητές/τριες Πανεπιστημίου και ειδικούς επιστήμονες/ισσες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Α.Ε.Ι της
χώρας ή του εξωτερικού

Διεξαγωγή μαθημάτων αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω e-learning

Διαδραστική μάθηση και διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων

Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα από 30 Επιμορφωτικά Προγράμματα,
πολλά από τα οποία προσφέρονται για πρώτη
φορά εξ αποστάσεως στην Ελλάδα

Δυνατότητα διαμόρφωσης ατομικού φακέλου
επιμόρφωσης (portfolio) και ατομικού
«μονοπατιού μάθησης» επιλέγοντας ανάμεσα
σε περισσότερες από 120 αυτοτελείς Διδακτικές Ενότητες

Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
με αναγραφόμενες Ώρες Φόρτου Εργασίας
και Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) με
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Προσιτά δίδακτρα, δυνατότητα τμηματικής
καταβολής και Μεγάλες Εκπτώσεις για
Ανέργους/ες, Φοιτητές/τριες, κατόχους της
Κάρτας Νέων, Πολύτεκνους-Tρίτεκνους,
ΑμΕΑ κ.α..

Ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Μπορώ να συμμετέχω;
Η διδασκαλία βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο
βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως
συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση, πραγματοποιείται και σύγχρονη
μάθηση, με προαιρετική συμμετοχή, μέσω συστήματος
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε ώρες και ημέρες όσο το
δυνατόν πιο προσαρμοσμένες στο καθημερινό πρόγραμμα όσων μπορούν να αφιερώσουν δεδομένο χρονικό
διάστημα για την επιμόρφωση τους.
Υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων;
Για την συμμετοχή στην επιμόρφωση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτούνται
απλά ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο
Διαδίκτυο.
Δεν είμαι ιδιαίτερα εξοικειωμένος/η με την εξ αποστάσεως μάθηση. Μήπως θα συναντήσω δυσκολίες;
Σε όλα τα στάδια της επαφής σας με τα Προγράμματα
Δια Βίου Μάθησης, από την εγγραφή και την επιμόρφωση, έως και τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σας, εξειδικευμένες ομάδες διοικητικής, εκπαιδευτικής και τεχνικής υποστήριξης θα είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Και φυσικά, μετά την αποφοίτηση σας, θα σας κρατάμε
ενήμερους/ες σε τακτική βάση για όλες τις νέες δημοσιεύσεις Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και τις προσφερόμενες εκπτώσεις για παλιούς/ες και μη,
συμμετέχοντες/ουσες.
Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες των Προγραμμάτων και
η γραμματεία είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία!
e-epimorfosi.aegean.gr
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κτίριο "Δήμητρα", Λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας, 85100
Ρόδος
Τ.: 22410 99424-6
2
M: e-epimorfosi@aegean.gr
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Συμμετοχή της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διημερίδα με θέμα: Συμβουλευτική
και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου
παγγελματικός προσανατολισμός σε αβέβαιους καιρούς μπορούν να δώσουν απαντήσεις
σε όσους πραγματικά τις αναζητούν....
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στις
εκδηλώσεις μας, ευελπιστώντας να σας βοηθήσουν
στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια
σπουδών στο Αιγαίο!!!

Γ.Δ.

Ο Μάιος ήταν μήνας δραστηριοποίησης για το Γραφείο Διασύνδεσης καθώς πραγματοποίησε τρία Εργαστήρια Βιογραφικού Σημειώματος και Συνέντευξης Επιλογής στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της
Μυτιλήνης και διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη,
για την υποδοχή φοιτητών/τριών του Προγράμματος
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΠΕΣΥΠ)
της ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Β. Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα:

στις 11 Μαΐου 25 φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο
πλαίσιο εκπαιδευτικής τους επίσκεψης στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρακολούθησαν εργαστήριο βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξης επιλογής. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τις επαγγελματικές προοπτικές του
Τμήματος που εδρεύει στη Λήμνο.

στις 18 & 26 Μαΐου αντίστοιχα 60 φοιτητές/
τριες των Τμημάτων της Μυτιλήνης παρακολούθησαν τα εργαστήρια του βιογραφικού
σημειώματος και συνέντευξης επιλογής του
Γραφείου Διασύνδεσης και ενημερώθηκαν
για προγράμματα απασχόλησης και εργαλεία
αναζήτησης εργασίας.

στις 14 Μαΐου 45 φοιτητές/τριες του Προγράμματος Εξειδίκευσης Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ και η επιστημονικά υπεύθυνη του Παραρτήματος της
ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης κα Αναστασία Ρέππα,
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη
στη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι φοιτητές/
τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τις δράσεις και τις παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Δ.Α.ΣΤΑ. Η συζήτηση που
ακολούθησε τις παρουσιάσεις, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η συμβουλευτική και ο ε-

Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης στην Εβδομάδα Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης που
διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΩΘΗΣΗ.
Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 (και ώρα 18:00 –
21:00), το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συμμετάσχει στην
Εβδομάδα Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΩΘΗΣΗ, στο Μαρούσι Αττικής. Η Εκδήλωση πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των
μαθητών/τριών του Ομίλου σχετικά με τα Πανεπιστήμια, το είδος των σπουδών και τα επαγγέλματα.
Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν μαθητές/
τριες, γονείς καθώς και καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αντικειμένων σπουδών των
16 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την
παροχή πληροφόρησης για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του ιδρύματος μας.

Βασικός στόχος της συμμετοχής του Γραφείου Διασύνδεσης στην «Εβδομάδα Εκπαιδευτικής Ενημέρωσης» είναι να προσεγγίσει και να ενημερώσει τους/τις
υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες για τα αντικείμενα των
τμημάτων του Ιδρύματος, ώστε ενδεχομένως να τα
δηλώσουν στο Μηχανογραφικό, να πληροφορήσει
για τον ακαδημαϊκό τους προσανατολισμό, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές αποκατάστασης των αποφοίτων τους στο πλαίσιο της
σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από τις νέες και ιδιαίτερα δύσκολες, οικονομικές συνθήκες.

Προκήρυξη διαγωνισμού της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για
την πρόσληψη προσωπικού στο Μουσείο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας»
Η ΕΕ προκηρύσσει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων
και εξετάσεων για την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στο φορέα με επωνυμία Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Οι θέσεις αφορούν διοικητικό
και βοηθητικό προσωπικό και πιο συγκεκριμένα:
Επιμελητές, Εκπαιδευτές μουσείου, Συντηρητές,
Βοηθοί Επιμελητών, Βοηθοί υπευθύνου συντήρησης και συλλογής Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1)
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής (MCQ) με
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
2)
Επιλογή βάσει τίτλων
3)
Κέντρο Αξιολόγησης

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
της EPSO http://jobs.eu-careers.eu μέχρι τις 23 Ιουλίου 2015 στις 12 (το μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.
Για περισσότερες πληρφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε επισκεφτείτε τις κάτωθι ιστοσελίδες:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ad/
index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?
uri=OJ:C:2015:201A:FULL&from=EN
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Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο κωφό/βαρήκοο φοιτητή που έχει άριστες
επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση αυτών, να μας ενημερώσει συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και
συνυποβάλλοντας:
(1) Ατομική και Οικογενειακή Φορολογική Δήλωση
έτους 2015,
(2) Ατομικό και Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2015,
(3) Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, όπου να αναφέρεται το ποσοστό
αναπηρίας,
(4) Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης (να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών), όπου θα φαίνεται ο
αριθμός μελών της οικογένειας του κωφού/
βαρήκοου.

(5) Βεβαίωση Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Παρασκευή
18/09/2015.
Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
Τ.Κ. 163 41 ΗΛΙΟΥΠOΛΗ
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο
Fax
Κινητό

210 5233950
210 5233968
6942019348

E-mail

info@omke.gr

ΣτART – Youth Culture Initiatives in Greece
(Goethe-Institut Thessaloniki) και το Γερμανικό Δίκτυο
Κοινοτικών
Πολιτιστικών
Κέντρων
(Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την
ανοιχτή πρόσκληση (Open Call) καθώς και για τη
διαδικασία και αίτηση συμμετοχής (Application
Form) μπορείτε να βρείτε στη σελίδα

Το ΣτART είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος
Bosch (Robert Bosch Stiftung) που διεξάγεται σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης

Πηγή: ΓΔ ΑΣΚΤ

http://www.bosch-stiftung.de/conte…/language2/
html/60449.asp

PepsiCo School: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ
Η PepsiCo παρουσιάζει το PepsiCo School, μια νέα
πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία
προέκυψε έπειτα από ιδέα, προτροπή και επιθυμία
των ίδιων των εργαζόμενων της εταιρείας.
PepsiCo School
Το PepsiCo School είναι ένα πρόγραμμα που αφουγκράζεται και επιδιώκει να ανταποκριθεί σε μια βασική ανάγκη της σημερινής αγοράς εργασίας – την
απόκτηση εξειδικευμένης επαγγελματικής γνώσης,
την ενίσχυση της κατάρτισης και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων.
Σε ποιους απευθύνεται
Πιο συγκεκριμένα, το PepsiCo School απευθύνεται
σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που δεν εργάζονται αυτή
τη στιγμή και θέλουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους, μέσω της έκθεσης τους στις
διαδικασίες και την τεχνογνωσία ενός κορυφαίου
πολυεθνικού ομίλου.
Στόχος










Business Planning – Η διαδικασία του εταιρικού προϋπολογισμού και η ανάλυση των αποκλίσεων.
Agro – Από το χωράφι στο ράφι των καταστημάτων
Accounting – Σύνταξη Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Ν.Π και Περιοδικής Φ.Π.Α.
Sales – Πως γίνεται μια επιτυχημένη πώληση
IT – Το τμήμα Μηχανογράφησης σε μια πολυεθνική εταιρεία
Marketing & Insights – Στρατηγικό Μάρκετινγκ
HR – Προετοιμάσου σωστά για το επόμενο
βήμα στην καριέρα σου
HR – Πως να πραγματοποιήσετε μια επιτυχημένη παρουσίαση

Πληροφορίες
Περισσότερες
πληροφορίες
δα: www.pepsicoschool.gr.

στην

ιστοσελί-

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανταποκριθεί σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν όσους
επιδιώκουν την περαιτέρω κατάρτιση τους ή βρίσκονται σε φάση αναζήτησης των κατάλληλων επαγγελματικών επιλογών και βημάτων.
Σεμινάρια
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια
που διοργανώνει η PepsiCo:
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Εκ μέρους του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης,
σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση Ανοιχτής
Πρόσκλησης για 30 υποτροφίες του προγράμματος
“ΣτART – Youth Culture Initiatives in Greece”.
Απευθύνεται σε νέες και νέους απόφοιτους πανεπιστημίου από όλη τη χώρα, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και να καταρτιστούν σε δεξιότητες management στον πολιτισμό μέσω συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα στη Γερμανία αλλά
και φορείς στη χώρα μας.

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων
Δικαίωμα συμμετοχής: Φοιτητές/τριες μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και υποψήφιοι/ες διδάκτορες
οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών.
Γλώσσα κειμένων: Ελληνική
Έκταση: έως 5.000 λέξεις (στον αριθμό των λέξεων
συμπεριλαμβάνονται υποσημειώσεις και παραρτήματα, αλλά όχι η βιβλιογραφία).
Προδιαγραφές κειμένων-λοιπά δικαιολογητικά: Τα
κείμενα θα πρέπει να είναι ατομικά, να συνοδεύονται
από σύντομη περίληψη (300 λέξεων) και λέξεις κλειδιά (έως πέντε) και να υποβληθούν σε αρχείο word.
Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται
μόνο ο τίτλος του άρθρου, το όνομα, η ιδιότητα και
τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα. Τα κείμενα
δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί αλλού.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, την αίτηση συμμετοχής, το επιστημονικό κείμενο καθώς και σαρωμένο ένα επίσημο
έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Βεβαίωση
Παρακολούθησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών ή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crisisobservatory@eliamep.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://
crisisobs.gr/2015/06/prokirixi-gia-ti-singrafiepistimonikon-arthron/

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων 2015
Με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους
Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση
ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας και στην
καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» από την
Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει ένα
καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων.
Οι επιχορηγούμενοι θα είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το
33ο έτος της ηλικίας τους την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής. Θα χρηματοδοτηθούν από το
Ίδρυμα προκειμένου να εκτελέσουν ένα ερευνητικό
έργο διετούς διάρκειας σε μία από τις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με πεπειραμένο
Επιβλέποντα Ερευνητή στην Επιχείρηση.

Κάθε πρόταση υποβάλλεται στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά
υπό μορφή ενός ενιαίου αρχείου pdf, με αποστολή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bodossaki.gr.
Για το έτος 2015, καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή προτάσεων κατόπιν παράτασης είναι η 20ή
Σεπτεμβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.bodossaki.gr/gr/news/
announcements/PlnE

Για το έτος 2015 προσφέρονται επτά ερευνητικά
έργα, τα οποία περιγράφονται εδώ στα Ελληνικά
και εδώ στα Αγγλικά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έλθουν απ’
ευθείας σε επικοινωνία με τους Επιβλέποντες Ερευνητές των έργων στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να
καθοριστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία
και από κοινού υποβολή ερευνητικής πρότασης
προς το Ίδρυμα.
Για κάθε έργο θα υποβληθεί στο Ίδρυμα μία μόνον
πρόταση, από κοινού από τον/την υποψήφιο/η
Επιχορηγούμενο/η και τον Επιβλέποντα Ερευνητή
της Επιχείρησης.
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Το Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού
Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής σε
συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων με
θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική
Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
υποβάλουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της
κρίσης σε κράτη- μέλη της Ευρωζώνης, τις θεσμικές
μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στο πλαίσιο της
οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης, την ανάδειξη των θεσμικών αδυναμιών της Ευρωζώνης, τη διερεύνηση
της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών
μεταρρυθμίσεων ή/και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο τόσο κρατών - μελών όσο Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωζώνης.
Τα άρθρα θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή και τα οκτώ καλύτερα θα παρουσιαστούν στο
πλαίσιο των εργασιών του Τρίτου Ετήσιου Συνεδρίου του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, που
θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Europe
Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Δεκέμβριο του 2015 στην
Αθήνα, ενώ στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου. Επίσης, τα τέσσερα καλύτερα άρθρα θα βραβευτούν με χρηματικά
βραβεία ως εξής: 1.000,00 ευρώ για το πρώτο,
750,00 ευρώ για το δεύτερο και από 500,00 ευρώ για
το τρίτο και το τέταρτο άρθρο. Η ανακοίνωση των
άρθρων που θα βραβευθούν θα πραγματοποιηθεί
μετά την παρουσίασή τους και κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου.

Digital Gate: Διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο χώρο του αεροδρομίου
Ένα νέο διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας και
νέας επιχειρηματικότητας με στόχο την εξεύρεση
και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και
καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και
θα βελτιώσουν τη λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και όλης της αεροδρομιακής κοινότητας,
ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.
Ο διαγωνισμός The Digital Gate πραγματοποιείται
σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), ενώ
υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες,
όπως Microsoft, IBM, Cisco, SAP, Sita, UniSystems/IQbility και έχει τεθεί υπό την αιγίδα
των ΕΙΠ / ΕΕΔΕ, ELTRUN, ΣΕΚΕΕ, ΣΕΠΕ,
HEPIS.
Το The Digital Gate είναι ουσιαστικώς ένα 8μηνο
πρόγραμμα «εκκόλαψης» επιχειρηματικών ιδεών
που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του αεροδρομίου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και
δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από
1 έως 3 άτομα και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της
ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και σε νέους ανθρώπους έως 35
ετών που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία,
προώθηση και εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών.
Ενδεικτικοί τομείς δραστηριοποίησης τους οποίους
αναζητά
ο
διαγωνισμός
είναι:
– Διευκόλυνση και βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τα μέλη της κοινότητας του αεροδρομίου (επιβάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κ.α.).
– Εξατομίκευση υπηρεσιών και συστήματα συστάσεων
– Δυναμική επιλογή των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας
– Αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης (social networking)

Οι ιδέες που θα περάσουν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν και θα επιλεχθούν από μία Επιστημονική Επιτροπή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: την αξία που
προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων
αναγκών/προκλήσεων, την καινοτομία της πρότασης,
η πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος–
υπηρεσίας, το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας, οι προοπτικές ανάπτυξης και η
βιωσιμότητα της υπηρεσίας, η κοινωνικοοικονομική
επίδραση της υπηρεσίας, η αγορά στόχος, η οργάνωση και ποιότητα ομάδας.
Τα βραβεία του challenge θα οριστικοποιηθούν σε
εύθετο χρόνο, ωστόσο θα περιλαμβάνουν:
– Χρηματοδότηση και υποστήριξη από το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών για την πλήρη υλοποίηση της
υπηρεσίας και αξιοποίησή της σε πραγματικό περιβάλλον
– Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών και υποδομών
φιλοξενίας από το Athens Center for Entrepreneurship
and Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων
επιχειρηματικών μοντέλων
– Εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση από
επιλεγμένες εταιρίες πληροφορικής
Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαρθρώνεται
ως εξής:
– 30 Ιουνίου: Α’ Φάση – Λήξη Υποβολής προτάσεων
– 1 Ιουλίου – 15 Ιουλίου: Αξιολόγηση
– 15 Ιουλίου: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ φάσης
– Έναρξη Β’ φάσης
– 20 Ιουλίου: Workshop προετοιμασίας σε θέματα
παραγωγής καινοτόμων ιδεών (idea generation techniques) και ανάπτυξης πρωτοτύπου (prototype development)
– 1-3 Οκτωβρίου: Airport Innovation Challenge
Event: Τριήμερη εκδήλωση με τη συμμετοχή
μεντόρων/ εμπειρογνωμόνων για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας
– 3 Οκτωβρίου: Τελική αξιολόγηση/ Απονομή Βραβείων – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β’ φάσης –
Έναρξη Γ φάσης
– 5 Νοεμβρίου: Τελετή απονομής βραβείων
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: http://thedigitalgate.gr/

– Προσαρμογή των υπηρεσιών στην τοποθεσία του
επιβάτη στο αεροδρόμιο (location-based services)
Σημειώνεται πως ο διαγωνισμός δεν αναζητά ιδέες
που απευθύνονται αποκλειστικά στη βιομηχανία
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Οι επιχειρηματικές ομάδες που θα κληθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σε
εργαστήρια προετοιμασίας σε θέματα παραγωγής
καινοτόμων ιδεών (idea generation techniques) και
ανάπτυξης πρωτοτύπου (prototype development)
και στη συνέχεια σε μια τριήμερη εκδήλωση
(Challenge) κατά την οποία θα εξελίξουν το prototype με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και μεντόρων. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι
συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και θα αξιολογηθούν από μία επιτροπή
που θα απαρτίζεται από ειδικούς του χώρου της
πληροφορικής, των μεταφορών και του τουρισμού.
Από αυτή την εκδήλωση θα

της αεροπλοΐας ή των ταξιδιών, αλλά και σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν τα σύγχρονα αεροδρόμια (πχ.
CRMs, σχήματα loyalty κλπ.). Επιπλέον, θα εξετασθούν και ιδέες οι οποίες μπορεί να μην στοχεύουν
στην αεροδρομιακή αγορά, αλλά που με την κατάλληλη διαμόρφωση μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης
μπορούν να έχουν εφαρμογές και σε αυτήν.

Έρευνα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με
έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
Το ΙΚΥ ως εθνικός φορέας απονομής υποτροφιών,
θέλοντας να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για
την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προχωρεί
στο σχεδιασμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών
υποτροφιών τα οποία θα ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, σε επιστημονικό δυναμικό, διευκολύνοντας την σύνδεση
της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό και εν γένει την αγορά εργασίας. Μεταξύ
αυτών, σχεδιάζει πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο αφορά στη χορήγηση χρηματικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,
διάρκειας δύο ετών, με παράλληλη καθημερινή
πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών
και της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν την υποχρέωση απασχόλησης αυτών των
επιστημόνων για μια διετία.
Για το σκοπό αυτό το ΙΚΥ προχώρησε στην εκπόνηση του παρακάτω ερωτηματολογίου προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και
των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά
επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Οι τομείς
που αναγράφονται είναι κατά το NACERev.2 της

EUROSTAT. Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς.
Καλείται να το συμπληρώσει είτε ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης/ οργανισμού. Η Έρευνα θα διαρκέσει
έως τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα
στοιχεία που θα δώσετε στον άμεσο σχεδιασμό και
υλοποίηση των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η
συμβολή των επιχειρήσεων θα είναι πολύτιμη στην
προσπάθεια του ΙΚΥ να δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων και να καταγράψει τις ανάγκες τους σε
επιστημονικό δυναμικό. Μετά την επεξεργασία των
στοιχείων, θα ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε
συνδυασμό με πρακτική άσκηση και απασχόληση.
Για πληροφορίες καλέστε στο 210-3726364/394/395
ή στείλτε mail: fpapasta@iky.gr, katgiannou@iky.gr
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να συμπληρώσετε εδώ:
http://www.iky.gr/component/rsform/form/12-erevnatou-iky-gia-tis-anagkes-tis-agoras-ergasias
Πηγή: ΙΚΥ

Διήμερο Hackathon για τις συγκοινωνίες, τα ανοικτά δημόσια δεδομένα και την καινοτομία
κότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη.
Καλούνται επίσης Φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από τη
διάθεση ανοικτών δεδομένων σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός το περιβάλλον και η δημόσια
διοίκηση. Μπορούν να συμμετάσχει κάποιος ως developers για υλοποίηση εφαρμογών, μέντορας για
υποστήριξη των ομάδων στο να βρουν ιδέες και στην
υλοποίηση, ως επιχειρήσεις για συμβουλευτική συμμετοχή ή ως στελέχη του δημοσίου τομέα. Στη σχετική φόρμα συμμετοχής διατίθενται 4 είδη εισιτηρίων.
Το #crowdhackathon διοργανώνεται υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
& Τουρισμού (Τομέας Μεταφορών & Δικτύων).
Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε την σχετική
ιστοσελίδα:
http://crowdhackathon.com/transport/

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 3ο κύκλο του «Επιχειρηματικού Επιταχυντή»
Το INNOVATHENS, που αποτελεί τον κόμβο
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων υλοποιεί ένα δωρεάν
τριμηνιαίο πρόγραμμα, τον «Επιχειρηματικό Επιταχυντή», με στόχο την ενίσχυση και στήριξη νεοφυών και υφισταμένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
των πολύμορφων δράσεών του για την προώθηση
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο δεύτερος κύκλος εντατικής
συμβουλευτικής είναι σε εξέλιξη.
Ο «Επιχειρηματικός Επιταχυντής», το προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόγραμμα του
INNOVATHENS, παρέχει στις επιχειρήσεις, που
θα επιλεγούν, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, λειτουργώντας ως «οδηγός» στη δυναμική τους πορεία στην αγορά, και ως «εργαλείο» εκκίνησης για
τη δημιουργία και την προώθηση δικτύου καινοτομίας.
Έμπειροι επιχειρηματίες και στελέχη, υψηλής
στάθμης εμπειρογνώμονες από ανάδοχες εταιρίες
και τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συνδέσμων, προσφέρουν σεμινάρια και εξατομικευμένο mentoring σε κάθε επιχειρησιακό σχήμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, σε τομείς όπως το mar-

keting, οι δημόσιες σχέσεις, σε οικονομικά και νομικά ζητήματα κα.
Επιπλέον, το INNOVATHENS διαθέτει σε κάθε σχήμα του Επιταχυντή, χώρο εργασίας κατάλληλα εξοπλισμένο, ευνοώντας σε ιδανικό περιβάλλον τη μεταφορά απόψεων, γνώσεων και εμπειρίας και μεταξύ
των ομάδων.
To ΙNNOVATHENS μαζί με τους συνεργαζόμενους
επιχειρηματικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
με την υποστήριξη της Samsung έχει εξασφαλίσει
τους πόρους, για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο
πρόγραμμα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Αιτήσεις 3ου κύκλου μέχρι 26/6/2015. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: http://
www.innovathens.gr/ba/
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Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου 2015, οι Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ), η εταιρία
καινοτομίας Crowdpolicy και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS»
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Google, της Visa, των Goody’s Burger
House και της Intrakat, οργανώνουν διήμερο Μαραθώνιο προγραμματισμού (Ηackathon) για πρώτη
φορά με θέμα την υλοποίηση εφαρμογών αξιοποιώντας ανοικτά δεδομένα (Open Data).
Η δράση αποτελεί την έναρξη της πρωτοβουλίας
“CROWDHACKATHON | INNOVATING WITH
OPENDATA” που θα εφαρμοστεί σταδιακά σε
τομείς της Οικονομίας και της Κοινωνίας. Στον
διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, designers,
business consultants, επαγγελματίες, φοιτητές/
τριες ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει
στο hackathon και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την επιχειρηματι-

AEGEAN Startups: A University-based entrepreneurship incubator
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου προγραμματίζουν
workshop με θέμα «AEGEAN Startups: A University-based entrepreneurship incubator» στη Σάμο,
στις 02 Ιουλίου 2015. Στόχος του workshop είναι
να παρουσιαστούν οι δράσεις της Μ.Ο.Κ.Ε. και να
συζητηθούν βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη
θερμοκοιτίδας για ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς καινοτομίας αλλά και τις

ευκαιρίες επιχειρηματικότητας που δύναται να προσφέρει ένας επιταχυντής στον ακαδημαϊκό χώρο.
Ακολουθεί το πρόγραμμα του Workshop

Μ.Κ.Ε.
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Χρήσιμα tips για υποψήφιους/ες ασκούμενους/ες από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Πανεπιστημίου Αιγαίου


Φροντίζω να συγκεντρώσω πληροφορίες για
τον Φορέα Υποδοχής: για τον τομέα - κλάδο
δραστηριοποίησής του, τις ειδικότητες των
εργαζομένων που απασχολεί, τη δυναμική
του, τις προοπτικές απασχόλησης και κυρίως
αν οι θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει ανταποκρίνονται στο εκπαιδευτικό μου
προφίλ (επιστημονική εξειδίκευση, επαγγελματικές βλέψεις, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, κοινωνικά χαρακτηριστικά κ.α.)

Επιχειρώ να φτιάξω ένα βιογραφικό σημείωμα

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που
μου δίνονται. Σημαντικό είναι να δείξω το
ενδιαφέρον μου για μάθηση και προσπαθώ να
τηρήσω «επαγγελματικό προφίλ» στο χώρο
εργασίας

Ενημερώνω το ΓΠΑ και τον επιβλέποντα καθηγητή αν κάτι δεν πάει καλά

Φροντίζω στο τέλος εκτός από τη Βεβαίωση
Ολοκλήρωσης να πάρω και συστάσεις

Φροντίζω να κρατήσω την επαφή μου με τον
Φορέα Υποδοχής και μετά το τέλος της Πρακτικής μου
Η συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα της Πρακτικής
Άσκησης θα σε βοηθήσει:







στην εξοικείωση σου με την παραγωγική διαδικασία

στις μελλοντικές επιλογές σου για εξειδίκευση
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό συναδέλφων
σου, είτε βρήκε μόνιμη εργασία μέσω των γνωριμιών
που απέκτησε κατά την διάρκεια της πρακτικής
άσκησης, είτε συνεχίζει την εργασία του στις εταιρίες
και μετά το πέρας της πρακτικής
Δράσε!!! Αξιοποίησε την ευκαιρία της Πρακτικής
Άσκησης
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος
http://pa.aegean.gr/
https://www.facebook.com/InternsAegean?ref=hl
https://twitter.com/InternsDasta

στην κατανόηση της άμεσης σύνδεσης της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών σου δεξιοτήτων
στην απόκτηση προϋπηρεσίας
στην ανάληψη ευθυνών και στην απόκτηση
εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το
αντικείμενο σπουδών σου

Π.Α.
Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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