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Παρουσίαση της
Δομής Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας ΑΠΘ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
αποτελεί μία νεοσύστατη, καινοτόμο δομή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων, με σκοπό να αποτελέσει τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ
του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας.
Βασική αποστολή της ΔΑΣΤΑ είναι η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για θέματα που αφορούν τη διασύνδεση
και εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των
επαγγελματικών τους προοπτικών και την ευκολότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις

Ποιους αφορά…
Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων απευθύνονται στους:

✓
✓

Φοιτητές (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς) του ΑΠΘ
Αποφοίτους του ΑΠΘ

Βάλτε τις βάσεις για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία και επωφεληθείτε από τις
υπηρεσίες που σας προσφέρονται

✓	Επαγγελματικός προσανατολισμός
✓ Συμβουλευτική για θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας
✓	Πρακτική άσκηση
✓ Προετοιμασία για επιχειρηματικές δράσεις

Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ
Βασική καινοτομία που συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί ο σχεδιασμός και
η δημιουργία του ολοκληρωμένου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ, μέσω του οποίου πραγματοποιείται
η καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της απαραίτητης πληροφορίας.
Το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ συμβάλλει στη διευκόλυνση της εξυπηρέτησής σας, καθώς πλέον μπορείτε
εύκολα και γρήγορα να:

✓

Δημιουργήσετε την Προσωπική σας Καρτέλα, απ’
όπου έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε και
να διαχειρίζεστε προσωπικά σας στοιχεία, όπως το
Βιογραφικό σας Σημείωμα, η αίτηση για Πρακτική
Άσκηση κ.ά.

✓ Αναζητάτε διαδικτυακά θέσεις εργασίας ή πρακτικής
✓
✓

άσκησης σύμφωνα με τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα
Βρίσκετε πληροφορίες για:
• Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων
των Πανεπιστημίων της χώρας
• Υποτροφίες
• Ακαδημαϊκούς συμβούλους
Αποκτάτε μέσω του ηλεκτρονικού Newsletter άμεση και προσωποποιημένη πληροφόρηση για θέσεις
εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες, εκδηλώσεις και άλλα νέα που σας αφορούν, ανάλογα με το επιστημονικό
σας πεδίο

Για να έχετε πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες απλώς επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.dasta.auth.gr/
και εγγραφείτε στο σύστημα.

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης
Η ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media), προκειμένου να βρίσκεται σε άμεση επαφή και
επικοινωνία με τους φοιτητές και τους αποφοίτους.
Ακολουθήστε μας στο Facebook…
http://www.facebook.com/dastaAuth

Πού θα μας βρείτε…
Οι συνεργάτες της ΔΑΣΤΑ είναι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ
3ης Σεπτεμβρίου-Πανεπιστημιούπουλη
T: 2310 99 40 09
E: dasta@auth.gr

Τα Νέα
της ΔΑΣΤΑ
Συμμετοχή στη 14η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση & Εργασία 2012»
Στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και δικτύωσης η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διασύνδεσης,
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ συμμετείχαν στη 14η
Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2012», που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας από 2-4
Μαρτίου, με σκοπό τη γνωριμία με το ευρύ κοινό, καθώς και την επαφή με αντίστοιχες δομές άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και φορέων.
Η ετήσια συνάντηση «Εκπαίδευση και Εργασία» αφορά την ενημέρωση του ευρέος κοινού (μαθητών, γονέων,
φοιτητών, αποφοίτων, φορέων) για θέματα σπουδών και καριέρας, προκειμένου να υπάρξει προσωπική και άμεση
ενημέρωση για τις σημερινές επιλογές στη δημόσια και ιδιωτική, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην έκθεση συμμετέχουν ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Κέντρα Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης, ΙΕΚ, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ΚΕΚ, Πρεσβείες, Μορφωτικά Ινστιτούτα κ.ά.
Η φετινή συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ στην έκθεση συνέβαλε στην προβολή των υπηρεσιών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας.
Επίσης, η έκθεση αποτέλεσε μία ιδανική ευκαιρία για τη γνωριμία με στελέχη Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και με εκπροσώπους φορέων προώθησης της απασχόλησης, με
αποτέλεσμα τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΓΡΑΦΕΙΟ
Διασύνδεσης

Παρουσίαση
του Γραφείου Διασύνδεσης
Σπουδών και Σταδιοδρομίας ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι μια υπηρεσία του Πανεπιστημίου που έχει
ως κύριο στόχο να υποστηρίξει τους φοιτητές και αποφοίτους του Iδρύματος να
προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο
του 1997 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Ι αργότερα με το
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Το 2005 εντάχθηκε στο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου και
λειτουργεί με πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το Σεπτέμβριο 2010 έως τον Αύγουστο
2013.
Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) παρέχει στους φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ
ολοκληρωμένη πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα
σπουδών, σταδιοδρομίας, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, το ΓΔ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες

✓

Πληροφορίες για Σπουδές
•
•
•
•

Προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακά προγράμματα και έρευνα στην Ελλάδα & στο εξωτερικό,
Υποτροφίες, κληροδοτήματα & άλλες μορφές οικονομικής στήριξης σπουδών
Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών
Δια βίου μάθηση: Προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια

✓

Πληροφορίες για την αγορά εργασίας
•
•
•
•
•
•

Αγγελίες & προκηρύξεις θέσεων εργασίας
Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα, ιατρική ειδικότητα στο εξωτερικό, αγροτικά ιατρεία
Κατάλογοι εργοδοτικών φορέων, προφίλ επιχειρήσεων
Έρευνες για την απασχόληση αποφοίτων
Μελέτες περιγραφής της ελληνικής & διεθνούς αγοράς εργασίας, Οδηγοί επαγγελμάτων

✓

Ατομική συμβουλευτική και Ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής

✓

Συμβουλευτική ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης και γενικότερα της σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων
του Ιδρύματος, από ψυχολόγους ειδικευμένους συμβούλους σταδιοδρομίας.

Ατομική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Τηλεσυμβουλευτική, Ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα που
αφορούν σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων και Ομαδικά εργαστήρια (Γυναίκες και Επαγγελματική
Εξέλιξη και Διαφορετικότητα & Απασχόληση)

✓

Ατομική συμβουλευτική και Ομαδικά εργαστήρια για την επιχειρηματικότητα
Πληροφόρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τη σύλληψη, οργάνωση, υλοποίηση και χρηματοδότηση
της επιχειρηματικής ιδέας, από σύμβουλο επιχειρηματικότητας.

Εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

➢

➢

Σπουδές στο ΑΠΘ (23, 24 και 25 Ιανουαρίου 2012)
Σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε για πέμπτη
φορά, μια τριήμερη εκδήλωση με θέμα «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».
Η εκδήλωση απευθυνόταν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ και Γ΄
Λυκείου των Γενικών Λυκείων του Νομού, με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη
ενημέρωση τους σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
και περαιτέρω απασχόλησης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23, 24 και
25 Ιανουαρίου 2012 στην Κεντρική Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 4000 μαθητές λυκείου.
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών
( 3 Φεβρουαρίου 2012 )
Εκδήλωση προβολής του Προγράμματος Ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας Future Leaders, σε αμφιθέατρο του ΚΕΔΕΑ της Επιτροπής Ερευνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της συνεργασίας των Γραφείων Διασύνδεσης τους Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα ενθάρρυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν συνολικά 84 φοιτητές και φοιτήτριες. Εκ μέρους της Future Leaders παρέστησαν η Διευθύντρια
του Προγράμματος, κ. Μαρία Δήμου και η Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος, κ. Αφροδίτη Αγάλλου.

➢

Ιατρική Ειδικότητα και Αγροτικό Ιατρείο
(29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2012)
Ενημερωτική Εκδήλωση στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης (στην Ιατρική Σχολή) για τους τελειόφοιτους
φοιτητές/τριες της Ιατρικής. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 29 άτομα, τα οποία ενημερώθηκαν για τον
τρόπο εύρεσης θέσης ιατρικής ειδικότητας και για τη διαδικασία λήψης θέσης αγροτικού ιατρείου και ιατρικής
ειδικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

➢

Έκθεση Ολλανδικών Πανεπιστημίων
(6 Μαρτίου 2012)
Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία, το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το
ΑΠΘ, στο Ισόγειο του Κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκπρόσωποι των ολλανδικών
Πανεπιστημίων και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών ενημέρωσαν και έδωσαν οδηγίες και συμβουλές στους
φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για προγράμματα σπουδών και δυνατότητες εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής στην Ολλανδία.
Συμμετοχή: 1200 άτομα.

➢

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα
(7 Μαρτίου 2012)
Ενημέρωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΑΠΘ για:
• Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ψηφιακή οικονομία
• Συμμετοχή στον φοιτητικό διαγωνισμό E-nnovation 2012 και υποστήριξη (mentoring) που παρέχεται στις
ομάδες που διακρίνονται
• Παραδείγματα νέας επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας τα ψηφιακά κανάλια (διαδίκτυο, κινητό κλπ) που
διακρίθηκαν στο E-nnovation 2011
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 80 άτομα.

➢

Έκθεση Γερμανικών Πανεπιστημίων (19 Μαρτίου 2012)
Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), το
Γερμανικό Προξενείο και το ΑΠΘ στο Ισόγειο του Κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι
εκπρόσωποι των Γερμανικών Πανεπιστημίων, του DAAD και του Γενικού Προξενείου ενημέρωσαν και έδωσαν
συμβουλές και οδηγίες στους φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για σπουδές και υποτροφίες στη
Γερµανία.
Την έκθεση επισκέφθηκαν περίπου 800-900 άτομα.

Για να έχετε πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες και να ενημερωθείτε για τις
προσεχείς εκδηλώσεις μας

✓
✓
✓

✓
✓

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.dasta.auth.gr/ και εγγραφείτε στο σύστημα
Ακολουθήστε μας στο facebook: www.facebook.com/careerauth
Επισκεφθείτε μας σε έναν από τους 4 χώρους μας στην Πανεπιστημιούπολη:
• Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης: Κτίριο Διοίκησης – 1ος όροφος (αίθριο)
• 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης: Ιατρική Σχολή, Ισόγειο Κτιρίου ΚΕΔΙΠ
• 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης: Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών - 1ος
όροφος, Αίθουσα 114
• 3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης: Ισόγειο Φοιτητικής Λέσχης (3ης Σεπτεμβρίου)
Τηλέφωνικό κέντρο: 2310 997340
Email: gd@cso.auth.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρουσίαση
του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί, υποστηρίζει
και εξυπηρετεί κεντρικά τις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα, τα οποία είναι:
1.

Αγγλικής Γλώσσας &
Φιλολογίας
2.
Αγρονόμων
Τοπογράφων
Μηχανικών
3.
Βιολογίας
4.
Γαλλικής Γλώσσας
& Φιλολογίας
5.
Γερμανικής Γλώσσας
& Φιλολογίας
6.
Γεωλογίας
7.
Γεωπονική Σχολή
8.	Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος
9.	Δημοσιογραφίας
& Μ.Μ.Ε	
10.
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών

& Μηχανικών
Υπολογιστών
11.
Θεολογίας
12.
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
13.	Κτηνιατρική Σχολή
14.
Μηχανικών Χωροταξίας
& Ανάπτυξης (Βέροια)
15.
Μηχανολόγων
Μηχανικών
16.	Οικονομικών Επιστημών
17.	Ποιμαντικής
& Κοινωνικής Θεολογίας
18.	Πολιτικών Επιστημών
19.	Πολιτικών Μηχανικών
20.
Φυσικής
21.
Χημείας
22.
Χημικών Μηχανικών
23.
Ψυχολογίας

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ» δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασκηθούν για
χρονικό διάστημα ενός (1) έως τεσσάρων (4) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς, που παρέχουν θέσεις
Πρακτικής Άσκησης. Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκουμένων όσο και την ασφαλιστική τους
εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά τον κλάδο Ασθενείας. Οι φοιτητές/τριες
των Σχολών/Τμημάτων του ΑΠΘ, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική
τους Άσκηση τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και σε όποια άλλη πόλη της Ελλάδας επιθυμούν. Επισημαίνεται
ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Προπτυχιακοί Φοιτητές & Φοιτήτριες από τις 23 Σχολές / Τμήματα του ΑΠΘ, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών και να έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις
για τα αντικείμενα στα οποία θα ασκηθούν. Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα καθορίζονται από τις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα.

Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ» είναι

✓
✓
✓

Προπτυχιακοί Φοιτητές/Φοιτήτριες
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Πανεπιστήμιο

Εκδηλώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

➢

➢
➢
➢

Απολογιστική εκδήλωση προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ” (29/3/2012)

Συνάντηση για το πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Οικονομικών Επιστημών” (18/1/2012)
Συνάντηση για το πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονίας”
Ημερίδα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 2010-11: Εφαρμογή Αξιολόγηση - Προτάσεις” (30/5/2011)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρουσίαση
της Μονάδας Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ

Εκπαιδευτικό Έργο
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναπτύσσει
δράσεις που καλλιεργούν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και φοιτήτριες και ενισχύει τις δυνητικές
επαγγελματικές προοπτικές τους, υποστηρίζοντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 19 τμήματα του
ΑΠΘ: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονικό, Δασολογίας & Φυσικών Πόρων,
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικών
Επιστημών, Παιδαγωγικής & Προσχολικής Αγωγής, Πληροφορικής, Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Πολιτικών
Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΦΑΑ, Φυσικής, Χημείας, και Χημικών Μηχανικών.
Tο ακαδημαϊκό έτος 2011-12 συμμετείχαν σε εργαστηριακά και σεμιναριακά μαθήματα 214 φοιτητές/τριες,
ετοιμάστηκαν 68 επιχειρησιακά σχέδια (business plan) με καινοτόμες ιδέες και εκπονήθηκαν 9 μελέτες περιπτώσεων
(case studies).

Ανοικτές Δράσεις
Η ΜΟΚΕ-ΑΠΘ διοργανώνει ανοικτές δράσεις με κύριο σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας.
Πρόσφατες εκδηλώσεις αποτελούν οι:

➢ Εκδήλωση με θέμα
18.00-21.00

«Εξαγωγές και Καινοτομία», Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, Αμφιθέατρο Σχολής ΝΟΠΕ,

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι κ.κ. :
• Θωμαΐδης Βασίλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Compucon και τέως Πρόεδρος και μέλος του
Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
• Φιλαδαρλής Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Greece και τέως Γενικός Διευθυντής του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Τη συζήτηση συντόνισε η Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ-ΑΠΘ, Καθηγήτρια κ. Ευγενία Πετρίδου.
Η εκδήλωση παρουσίασε ιδιαίτερη επιτυχία με αξιοσημείωτη τη μεγάλη συμμετοχή φοιτητών/τριών. Οι
τοποθετήσεις των ομιλητών για την αναγκαιότητα της προώθησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στους
νέους, την ανάδειξη και υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών τους, μαζί με την παρουσίαση των επιτυχημένων
προσωπικών επιχειρηματικών εμπειριών τους στο διεθνές περιβάλλον, προκάλεσαν ιδιαίτερα έντονο
ενδιαφέρον στους φοιτητές/τριες που συμμετείχαν σε πολύωρη συζήτηση για τις δυνατότητες και προοπτικές
δραστηριοποίησής τους σε επιχειρηματικές δράσεις. Το πραγματικό ενδιαφέρον των ομιλητών για την
υποστήριξη των επιχειρηματικών ανησυχιών των συμμετεχόντων αναδείχθηκε όχι μόνον από τις εμπνευσμένες
παρουσιάσεις τους και τον ουσιαστικό διάλογο που ακολούθησε, αλλά και από την προθυμία τους να συμμετέχουν
σε συμβουλευτική υποστήριξη σε ανάλογες επιχειρηματικές προσπάθειές τους.

➢ Εκδήλωση με θέμα: Τα νέα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στα Ελληνικά
Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), Τρίτη 13-03-2012, Αμφιθέατρο Σχολής ΝΟΠΕ, 18.00-21.00

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν τα στελέχη Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια κ.κ. Δημήτριος Δόμαλης, Δημήτριος
Μπέκος και Ραδάμανθυς Τσότσος, οι οποίοι παρουσίασαν τις ακόλουθες εισηγήσεις:
•
•
•

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην ΕΧΑΕ – από τη θεωρία στην πράξη
Σύγχρονο εργαλείο για επενδύσεις σε ξένες αγορές: Δίκτυο υπηρεσιών X-NET
Δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και Αγορά Ενέργειας

Η συμμετοχή των φοιτητών ήταν μεγάλη. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι καθηγητές – μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού
τμήματος του ΑΠΘ, κ.κ. Κουσενίδης Δημήτριος, Κοσμίδου Κυριακή, Χαράλαμπος Σπαθής.
Τη συζήτηση συντόνισε η Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ-ΑΠΘ, Καθηγήτρια κ. Ευγενία Πετρίδου.

➢

Εκδήλωση με θέμα: «Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014;» Η διαμόρφωση ενός νέου αστικού
περιβάλλοντος και τα αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη και τους πολίτες της Πράσινης επιχειρηματικότητας, την
Παρασκευή 02-03- 2012, Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, 10.00-14.00.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
του Δημαρχιακού Μεγάρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη
διεκδίκηση από την πόλη μας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας
- Green Capital 2014.
Στην εκδήλωση η Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ-ΑΠΘ, Καθηγήτρια
κ. Ευγενία Πετρίδου παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Η πρόκληση της
Θεσσαλονίκης για ανάπτυξη Πράσινης Επιχειρηματικότητας - Η συμβολή
του ΑΠΘ».

➢

Εκδήλωση με θέμα «Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα – Ακμάζοντας στο Χάος», Δευτέρα 19-03-2012,
βιβλιοθήκη Bissell, Αμερικανικό Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Στο πλαίσιο των ανοικτών δράσεων της ΜΟΚΕ του ΑΠΘ συνδιοργανώθηκε δια-ιδρυματική εκδήλωση με
θέμα «Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα – Ακμάζοντας στο Χάος» με τη συμμετοχή των Μ.Κ.Ε 6 ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδας (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης (ACT). Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 21 φοιτητές/τριες από τα 19 τμήματα
του ΑΠΘ που συμμετέχουν στη ΜΟΚΕ, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση την άριστη επίδοση τους στην ομαδική
εργασία – business plan που υπέβαλαν.

Παρουσίασαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις οι κ.κ.:
•
•
•
•

Νικολόπουλος Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος Intelen
Αγγελίδης Παντελής, Διευθύνων Σύμβουλος Vidavo
Σκεντερίδης Παύλος, Διευθύνων Σύμβουλος Bio-Insecta
Γάτος Γιώργος, Σύμβουλος Καινοτομίας

Ο συντονισμός έγινε από τον κ. Σπυρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Innovation Farm.

Προγραμματισμένες Ενέργειες

➢

Βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων
Στο πλαίσιο των δράσεων της (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 προβλέπεται η παρουσίαση,
προώθηση και βράβευση των επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν
στο διατμηματικό πρόγραμμα «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα». Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων
που θα κατατεθούν θα αποσκοπεί στην ανάδειξη των καλύτερων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) η καινοτόμα
ιδέα, β) η συγκροτημένη δομή και ανάλυση των επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Επιτροπή αξιολόγησης
αποτελούμενη από επιχειρηματίες και εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων της πόλης μας θα βραβεύσουν,
σε ειδική εκδήλωση, 3 επιχειρηματικά σχέδια από το σύνολο των 19 τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2011-12, με σκοπό να συμβάλουν στην επιτυχή μελλοντική αξιοποίηση
τους.

