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Εκδηλώσεις

➢

Ημέρες Καριέρας 2014
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης,
πραγματοποίησε και φέτος την εκδήλωση "Ημέρες Καριέρας 2014" στις 4 και 5 Ιουνίου 2014, στο Συνεδριακό
Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης".

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η
δημιουργία μιας πρώτης επαφής των τελειοφοίτων και αποφοίτων του ΑΠΘ με τον κόσμο της αγοράς εργασίας
και των επιχειρήσεων.
Αξιοσημείωτη ήταν και φέτος η μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τις εταιρείες όσο και από υποψηφίους, αφού
συνολικά συμμετείχαν 60 εταιρείες από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και πραγματοποιήθηκαν πάνω από
1.700 συνεντεύξεις με 400 τελειοφοίτους και αποφοίτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από την αξιολόγηση των υποψηφίων προκύπτει ότι το 78% των συμμετεχόντων έκρινε την εκδήλωση από
αρκετά έως πολύ ικανοποιητική, ενώ το 66% κρίνει σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη τη συμβολή της στη
διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Αναφορικά με την πραγματοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον,
σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων (96%) απάντησε θετικά.
Αντίστοιχα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δήλωσαν σε ποσοστό 95% ιδιαίτερα ικανοποιημένες από την
εκδήλωση, αφού το 59% έκρινε το επίπεδο των υποψηφίων από υψηλό έως πολύ υψηλό, ενώ το 100% επιθυμεί
τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων στο μέλλον. Στα σημαντικότερα αποτελέσματα της αξιολόγησης
εντάσσεται το ότι το 64% των επιχειρήσεων κάλεσαν υποψηφίους και σε δεύτερη συνέντευξη. Αναφορικά με
την εύρεση εργασίας, δύο εβδομάδες μετά την εκδήλωση ένα 10% δήλωσε ότι προέβη σε κάποια πρόσληψη,
και το 86% δήλωσε ότι είδε κάποιον υποψήφιο με τον οποίο θεωρεί πιθανό να έχει μελλοντική συνεργασία.
Τέλος, σε συνέχεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί, όπως και πέρσι, δεύτερη αξιολόγηση επίτευξης στόχου
έξι μήνες μετά, ώστε να διαπιστωθεί αν έγιναν περαιτέρω προσλήψεις, καθώς και αν διατηρήθηκαν οι θέσεις
εργασίας.

➢ Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στη Θεσσαλονίκη
Τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
συνδιοργάνωσαν στις 21 Μαΐου 2014 την εν λόγω εκδήλωση
με στόχο να παρουσιαστούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που
προσφέρονται από τα τρία Ιδρύματα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ και
περιελάμβανε:
• Συμβουλευτικές εισηγήσεις για τη διαδικασία επιλογής
μεταπτυχιακού προγράμματος, τη χρήση μηχανών
αναζήτησης, τη συμπλήρωση της αίτησης και τη σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης)
• Ενημέρωση για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, που χορηγούνται από διάφορους φορείς
• Προβολές με τις σημαντικότερες πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα που συχνά θέτουν οι υποψήφιοι
φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Ακόμη, λειτούργησε εκθεσιακός χώρος, όπου εκπρόσωποι των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και ενεργοί φοιτητές και
απόφοιτοί τους, ενημέρωναν αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους
επισκέπτες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 530 άτομα.

➢

Keep Calm and Find a Job
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στις 2 Απριλίου από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ στο Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ και αφορούσε τους τρόπους αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα &
το εξωτερικό, καθώς και τις προοπτικές, ευκαιρίες και δεξιότητες που πρέπει να έχουν όσοι αναζητούν εργασία.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσίαση: το Γραφείο Διασύνδεσης, οι εταιρίες ανθρώπινου δυναμικού Randstdad, Grecruitment, ms personal & service gmb, και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eures. Στα πλαίσια προβολής της
εκδήλωσης και του Γραφείου Διασύνδεσης, δόθηκαν συνεντεύξεις από στελέχη του ΓΔ στο Fm100, tv100 και
ΧTV. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 140 άτομα.

➢ Ημέρα Ενημέρωσης για Σπουδές και Έρευνα στην Ολλανδία
Η Ολλανδική Πρεσβεία, το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ συνδιοργάνωσαν
στις 18 Μαρτίου 2014 την ενημερωτική εκδήλωση για Σπουδές και Έρευνα στην Ολλανδία. Στην εκδήλωση
εκπρόσωποι από Ολλανδικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία διεθνούς κύρους παρείχαν ενημέρωση και
συμβουλές σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για προγράμματα σπουδών και δυνατότητες
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία), τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τη φοιτητική
ζωή στο χώρο του πανεπιστημίου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 800 άτομα.

➢

European Launch of the ProWork Initiative
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με την Intercivil Society (London),
την ομάδα ThessaloWiki και την ICLS (Italy), υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, είχε ως σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση νέων ανέργων για το
εγχείρημα ProWork. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 60 άτομα και έλαβε εκτεταμένη προβολή από τα
μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή την εκδήλωση, ο κ. Χατζηγιάννης Μανόλης, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
του Γραφείου Διασύνδεσης, έδωσε συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και σε
εφημερίδες τοπικής και εθνικής εμβέλειας.

➢

OPPORTUNITIES 101
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2014 από το Γραφείο Διασύνδεσης, την εταιρία HeySuccess.com, και το Open Coffee Thessaloniki, υπό την αιγίδα της Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας 2014. Το αντικείμενο της εκδήλωσης αφορούσε στην ανάδειξη ευκαιριών απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού, τα οποία συμβάλλουν στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων και εμπλουτίζουν το βιογραφικό σημείωμα των μελλοντικών εργαζομένων. Το Γραφείο Διασύνδεσης
εκπροσωπήθηκε από την κα Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και τον κο Μανόλη Χατζηγιάννη,
Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, με παρουσιάσεις σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και νεανικής
επιχειρηματικότητας, αντίστοιχα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 70 άτομα.

➢

Τελετή Απονομής Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013
Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
και η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
του ΑΠΘ διοργάνωσαν την Πέμπτη, 20
Φεβρουαρίου 2014 την Τελετή Απονομής
Βραβείων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
"ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ!" που πραγματοποιήθηκε
στο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν εισηγήσεις
από τους αξιολογητές των επιχειρηματικών
σχεδίων,
κκ
Κ.Καγγελίδη,
Δ.Καμπούρη
και Χ.Φιλαδαρλή, και παρουσιάστηκαν τα
βραβευμένα business plans στις κατηγορίες
‘Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα’ και ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη
των δράσεων του ΑΠΘ που σχετίζονται με την προαγωγή των καινοτόμων ιδεών των φοιτητών, την καλλιέργεια
επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και την ενίσχυση σχετικών πρακτικών. Στην εκδήλωση υπογράφηκε,
επίσης, Μνημόνιο Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σκοπό την
ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας,
την προώθηση της έρευνας-τεχνολογίας, των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και
του ανθρώπινου δυναμικού.
Περισσότερες πληροφορίες ▶▶

➢

3η Απολογιστική Εκδήλωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Έτος 2013
Στα πλαίσια του Προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ",
πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου η 3η Απολογιστική
Εκδήλωση για το έτος 2013, στην οποία βραβεύτηκαν οι φοιτητές
και οι Επόπτες των Φορέων Υποδοχής με τις καλύτερες Πρακτικές
Ασκήσεις για το έτος 2013. Η επιλογή των Φοιτητών και των
Εποπτών έγινε από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Τμημάτων
με τη συνεργασία των Εποπτών Μελών ΔΕΠ, που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, με βάση τις αξιολογήσεις του Προγράμματος. Στην
εκδήλωση παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του Προγράμματος για το
έτος 2013, από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο, Καθηγητή του Τμήματος
Γεωλογίας του ΑΠΘ, Αντώνιο Κορωναίο. Επίσης, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους φοιτητές και στους
Επόπτες των Φορέων Υποδοχής, καθώς και αναμνηστική πλακέτα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος
Φυσικής, Καθηγητή Γεώργιο Στεργιούδη, ο οποίος αφυπηρέτησε. Τέλος, υπήρξαν τοποθετήσεις φοιτητών,
Εποπτών Φορέων Υποδοχής και Επιστημονικά Υπευθύνων Τμημάτων, οι οποίοι αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους
από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Μάρδα διοργάνωσε στις
26 Φεβρουαρίου εκδήλωση με θέμα "Συζήτηση με τους συνεργαζόμενους Φορείς".

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
✓	Η Γεωπονική Σχολή διοργάνωσε σεμινάριο στις 12/12/2013 με προσκεκλημένους στελέχη της εταιρίας
Q-Plan, που δραστηριοποιείται στην Οργάνωση Συστημάτων
Ποιότητας Εργοστασίων, Εργαστηρίων και Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών
✓ Η Ιατρική Σχολή πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη
στο Κέντρο Νευροανάδρασης Β. Ελλάδος στις 19/12/2013.
Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκε η εταιρεία και οι
καινοτόμες υπηρεσιές της από τον υπεύθυνο του Κέντρου
Νευροανάδρασης, κ. Μάνο Κλάδο.
✓ Το τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
διοργάνωσε στις 09/01/2014 ημερίδα με προσκεκλημένους
επιχειρηματίες/ελεύθερους επαγγελματίες, τους κ.κ Βήκα
Κωνσταντίνο, Πρόιο Απόστολο, Σπυρίδη Άνθιμο, Τσακούμη
Γεώργιο, Χατζηγιάννη Αντώνιο και Χατζίκο Κωνσταντίνο.
✓ Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με την υποστήριξη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών διοργάνωσε
στις 13/01/2014 σεμινάριο στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Πολυτεχνικής Σχολής (Ισόγειο κτιρίου
Δ) με προσκεκλημένο τον ειδικό επιχειρηματικότητας και συνιδρυτή του επιτυχημένου start-up Incrediblue, κο
Γεώργιο Γάτο.
✓ Το τμήμα Βιολογίας στις 17/01/2014 προσκάλεσε την κα Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Διευθύντρια της μονάδας
EMBRYOLAB για να δώσει ένα σεμινάριο στους φοιτητές του τμήματος Βιολογίας σχετικά με την ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας στον κλάδο της Βιολογίας.
✓ Το τμήμα ΤΕΦΑΑ προσκάλεσε στις 8/1/2014 τον κ. Δρόσσο Χριστόπουλο, επιχειρηματία, εμπνευστή και
διευθυντή του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου "Μέγας Αλέξανδρος για να παρουσιάσει το επιχειρηματικό του
εγχείρημα. Μετά την παρουσίασή του ακολούθησε διάλογος σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
στον αθλητικό τομέα.
✓ Το τμήμα Χημείας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στις 21/2/2014 στην εταιρία ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ
A.B.E.Ε - Χημικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Την παρουσίαση της εταιρίας έκανε το διευθυντικό στέλεχος, κος
Δ. Ζαμπούλης.
✓ Το Τμήμα Πληροφορικής πραγματοποίησε επίσκεψη στην εταιρεία B-Open.
✓ Το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ προσκάλεσε τον νέο επιχειρηματία Σταύρο Παχαρίδη, εμπνευστή και
δημιουργό του διαδικτυακού τόπου και portal www.livemedia.gr. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
εργαστήριο του τμήματος Δημοσιογραφίας παρακολούθησαν φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας, καθώς
και φοιτητές της Δασολογίας.

Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

➢

Διάκριση φοιτητών της ΜΟΚΕ σε διεθνές συνέδριο στην Κρήτη
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Ένα Εργαλείο για την Τοπική
Ανάπτυξη, την Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Αναγκών και της Ανεργίας των Νέων", που διοργανώθηκε στο
Ηράκλειο στις 10 και 11 Ιουνίου 2014 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιχειρηματικά σχέδια φοιτητών της ΜΟΚΕ του
ΑΠΘ έλαβαν στο σχετικό διαγωνισμό εντός του συνεδρίου την πρώτη και δεύτερη θέση και ανάλογα χρηματικά
έπαθλα από τους χορηγούς. Επίσης, συζητήθηκε και επίσημη συνεργασία του BARKA Institute for Mutual Help
με την πρώτη βραβευθείσα ομάδα και με την ΜΟΚΕ ΑΠΘ. Τα επιχειρηματικά σχέδια που βραβεύθηκαν είναι : α)
"Άστε–Γη",1η θέση, Ιωάννης Θανασούλιας, Νάσια Λάππα, Στέργιος Μελισσάς, τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ β) "Μαζί

μια Αγκαλιά", 2η θέση, Χριστοφορίδου Κυριακή, Κεχαγιάς
Χρήστος, τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Επίσης,
διακρίθηκε και το σχέδιο "Promo-Greece", των Αλεξάνδρα
Κυριτσάκα και Δήμητρα Μπίτση, του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΑΠΘ καταλαμβάνοντας την 4η θέση. Η
βράβευση των φοιτητών έγινε από τον υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.
Την επίβλεψη και καθοδήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων
των φοιτητών είχαν οι συνεργάτες της ΜΟΚΕ ΑΠΘ, δρ. Νίκη
Γλαβέλη, μέλος του εργαστηριακού-διδακτικού προσωπικού
του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Ναούμ Μυλωνάς,
υπoψήφιος διδάκτορας στο ίδιο τμήμα.

➢

Contacts for the Common Future – Youth Empowerment and Employment
Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, έγινε
υποστηρικτής/συνεργάτης της δράσης με τίτλο “Contacts for the Common Future – Youth Empowerment and
Employment”. Οι κύριοι συντελεστές του έργου είναι οι Youth Alliance Krusevo και UNESCO Youth Club of
Thessaloniki. Το έργο αφορά στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων στην Ελλάδα και τα Σκόπια μέσα
από την απασχολησιμότητα και τη συνεργασία.

➢

Explore your summer
Η Ψυχολογός-Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κατερίνα Παπακώτα, συμμετείχε με
εισήγηση με θέμα "Explore Your Career…Δεξιότητες Δια βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας" στην εκδήλωση
της AIESEC Ελλάδος "Explore your summer" στις 5 Απριλίου 2014. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου
100 φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΘ.

➢

Ειδικότητα στο εξωτερικό: Should I stay or should I go?
Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κα Κυριακή Ματσούκα, συμμετείχε με την εισήγηση
"Τρόποι αναζήτησης ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα & το εξωτερικό" στην εκδήλωση που διοργάνωσε στις 8
Απριλίου 2014 η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ), με τίτλο “Ειδικότητα στο εξωτερικό:
Should I stay or should I go?” στο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 240 φοιτητές &
απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής.

➢

Κατευθύνσεις στα Οικονομικά και Επακόλουθες Επαγγελματικές Προοπτικές
Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, κος Χατζηγιάννης Μανόλης, συμμετείχε ως
ομιλητής στην εκδήλωση της Ένωσης Οικονομολόγων και Συναφών Επιστημών και Επιχειρηματιών (ΕΟΣΕΕ) με
θέμα "Κατευθύνσεις στα Οικονομικά και Επακόλουθες Επαγγελματικές Προοπτικές", την Πέμπτη 10 Απριλίου
2014. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ν.Ο.Π.Ε.- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

➢

Innovative Business Models
Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, κος Χατζηγιάννης Μανόλης, συμμετείχε την
Κυριακή 13 Απριλίου 2014 στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το θέμα της εισήγησής του ήταν "Innovative Business Models (BMC, VPC & Blue
Ocean Strategy)".

➢

Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών των ΜΟΚΕ Βορείου Ελλάδος
Η ΜΟΚΕ του ΑΠΘ συμμετείχε με δύο ομάδες φοιτητών στο “Διαγωνισμό Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών
των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Βορείου Ελλάδας” που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο
Hyatt Regency στις 29 Μαρτίου 2014 στο πλαίσιο του Money Show 2013. Οι ομάδες της ΜΟΚΕ του ΑΠΘ που
διαγωνίστηκαν ήταν η Deep Blue των Αγγελική Αγοραστού, Ελισσάβετ Μπουφίδη, Ερμιόνη Παπαδοπούλου και
Χρήστος Τσαγκαλίδης και η Biomatch των Αμαλία Ρήγα, Αλεξία Τουφεξή και Δήμητρα Συννεφιαρίδου.

➢

Think Social. Act Business
Η επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, κα Ευγενία Πετρίδου
παρουσίασε το έργο της ΜΟΚΕ για την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα στην ημερίδα της EUNIC "Think Social. Act
Business" που διοργανώθηκε από την EUNIC και το British Council
στις 28 Μαρτίου 2014 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δ. Θεσσαλονίκης. Η
ΜΟΚΕ υποστήριξε την επικοινωνία της εκδήλωσης και, επίσης,
δύο ομάδες φοιτητών της παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους
σχέδια σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ενημερωτικές συναντήσεις - Εργαστήρια - Σεμινάρια

➢

Ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γαλλία
Πραγματοποιήθηκαν 5 ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία κατά το εαρινό εξάμηνο
του ακαδ. έτους 2013-14, από 16 Ιανουαρίου 2014 έως 20 Μαρτίου 2014, στο 3ο Περιφερειακό Γραφείο
Διασύνδεσης στη Φοιτητική Λέσχη. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και
αποφοίτων του ΑΠΘ για τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στη Γαλλία.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Στις συναντήσεις
αυτές συμμετείχαν 10 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢

Ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γερμανία
Πραγματοποιήθηκαν 5 ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία κατά το εαρινό εξάμηνο
του ακαδ. έτους 2013-14, από 27 Φεβρουαρίου 2014 έως 19 Μαρτίου 2014, στο 3ο Περιφερειακό Γραφείο
Διασύνδεσης στη Φοιτητική Λέσχη. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και
αποφοίτων του ΑΠΘ για τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους και τη διεξαγωγή έρευνας στη Γερμανία. Η
ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της DAAD. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 28 φοιτητές
και απόφοιτοι.

➢

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις "Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο"
Στις εκδηλώσεις αυτές (19 & 25 Φεβρουαρίου 2014) παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις ιατρικές
ειδικότητες στην Ελλάδα (διαδικασία, δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπολογισμός αναμονών, διευθύνσεις και
τηλέφωνα των Διευθύνσεων Υγείας) και για το αγροτικό ιατρείο (διαδικασία, κριτήρια διορισμού, δημοσίευση
της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, αιτήσεις, δικαιολογητικά). Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 12
τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιατρικής.

➢

Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το Μάρτιο ξεκίνησαν τα Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού του εαρινού εξαμήνου που
ολοκληρώθηκαν τέλη Μαΐου. Μέσα στο Μάρτιο έγιναν 3 εργαστήρια. Στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι
η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΠΘ, είτε στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών,
είτε στη διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τομέα που τους ενδιαφέρει. Τα εργαστήρια πραγματοποίησε
και συντόνισε εξειδικευμένη σύμβουλος του ΓΔ και αφορούσαν στα εξής: στρατηγικές αναζήτησης εργασίας,
βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Τα ομαδικά εργαστήρια κατά
το παραπάνω διάστημα παρακολούθησαν συνολικά 50 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας "Άσπρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα" και "Μαύρη Ζώνη στην
Επιχειρηματικότητα (Master class)"
Το εργαστήριο Άσπρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους του ΑΠΘ που έρχονται
για πρώτη φορά σε επαφή με την επιχειρηματικότητα και αναζητούν:
•
•
•
•
•
•

Να αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα
Να καλλιεργήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες
Να δημιουργήσουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
Να καταρτιστούν στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων
Να συναναστραφούν με δημιουργικούς νέους
Να βρουν ομάδα

Το εργαστήριο Μαύρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα (Master class) αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους του
ΑΠΘ, οι οποίοι γνωρίζουν τα βασικά στάδια για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή έχουν συντάξει
ήδη το επιχειρηματικό τους σχέδιο και θέλουν να "λερώσουν τα χέρια τους" με σύγχρονες μεθοδολογίες που
βασίζονται στις αρχές του Lean Startup για τη δημιουργία σπουδαίων προϊόντων και υπηρεσιών. Επρόκειτο
για ένα εξειδικευμένο εργαστήριο (masterclass), η μεθοδολογία του οποίου χρησιμοποιείται από accelerators
και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η οποία τοποθετεί το σχεδιασμό (design) στην καρδία της
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν περίπου 78 άτομα.

➢

Διαδραστικό Σεμινάριο "A Pathway to successful Leadership: the SERVE Model"
Η ΜΟΚΕ του ΑΠΘ διοργάνωσε την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
το διαδραστικό σεμινάριο με τίτλο: "A Pathway to Successful
Leadership: the SERVE Model". Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του
ΑΠΘ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας 98 άτομα. Το
σεμινάριο δόθηκε από στελέχη της γνωστής στις ΗΠΑ εταιρίας,
Chick-Fil-A, οι οποίοι παρουσίασαν με πρωτότυπο και διαδραστικό
τρόπο το γνωστό μοντέλο ηγεσίας και επιχειρηματικότητας, SERVE.
Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των στελεχών και των
συμμετεχόντων σχετικά με τις επιχειρηματικές ιδέες τους. Πρέπει
επίσης να σημειωθεί ότι το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα. Την εκδήλωση χαιρέτισε και
συντόνισε η επιστημονικά υπεύθυνη της (ΜΟΚΕ) ΑΠΘ καθηγήτρια Ευγενία Πετρίδου.

