ηλεκτρονικο περιοδικο
Οκτώβριος 2015

τευχοσ
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Εκδηλώσεις

➢

Ημέρες Καριέρας 2015
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και
το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια
των δύο προηγούμενων επιτυχημένων
διοργανώσεων,
πραγματοποίησαν
και
φέτος την εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας
2015» στις 20 και 21 Μαΐου 2015 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 Πανεπιστημίου με τον κόσμο της αγοράς
εργασίας και των επιχειρήσεων.
Αξιοσημείωτη υπήρξε και φέτος η μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους αποφοίτους και
τους φοιτητές, αφού συνολικά συμμετείχαν 65 εταιρείες από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έγιναν
πάνω από 1.500 συνεντεύξεις με περισσότερους από 400 τελειοφοίτους και αποφοίτους του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε
μετά την εκδήλωση τόσο με τις συμμετέχουσες
εταιρείες όσο και με τους υποψηφίους τα
αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές
θετικά. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες σε
ποσοστό περίπου 85% δήλωσαν ότι έμειναν
πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένες από τη
διοργάνωση, ενώ ως προς το επίπεδο των
υποψηφίων το 72% έκρινε ότι το επίπεδο
ήταν υψηλό έως πολύ υψηλό. Αναφορικά
με τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, αν
και δεν μπορεί να γίνει συνολική εκτίμηση, αφού τα ερωτηματολόγια εστάλησαν μόλις μία εβδομάδα μετά την
εκδήλωση, το 67% δήλωσε ότι κάλεσε κάποιον υποψήφιο σε δεύτερη συνέντευξη και το 20% ότι έκανε στη
συνέχεια κάποια πρόταση συνεργασίας. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το 95% ανέφερε πώς είναι πιθανό
να συνεργαστεί μελλοντικά με κάποιον/κάποιους από τους υποψηφίους που είδε στις συνεντεύξεις.

Από την άλλη μεριά οι υποψήφιοι δήλωσαν σε ποσοστό 70% αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την
εκδήλωση συνολικά, θεωρώντας ότι είναι χρήσιμη για τη διαδικασία εύρεσης εργασίας και το 95% δήλωσε ότι
επιθυμεί τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και στο μέλλον.
Τέλος, η ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ παρακολούθησε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης (follow-up) μέσω ερωτηματολογίων, τα
οποία απέστειλε τον Οκτώβριο στους τελειόφοιτους και αποφοίτους του ΑΠΘ που συμμετείχαν στη διοργάνωση.
Στόχος των ερωτηματολογίων αυτών ήταν να διερευνηθούν τυχόν συνεργασίες των υποψηφίων με τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ώστε να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εκδήλωσης σε ένα βάθος
χρόνου (δικτύωση με την αγορά εργασίας, απασχολησιμότητα κ.ά.). Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι το 43%
είχε επικοινωνία με κάποια επιχείρηση μετά το τέλος της εκδήλωσης, το 39% κλήθηκε για δεύτερη συνέντευξη,
το 23% δέχθηκε πρόταση συνεργασίας, ενώ το 11% συνεχίζει να εργάζεται και είναι ικανοποιημένο από την
εργασία του. Ορισμένες από τις εταιρείες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι οι: AMD Telecom, Doppler,
EY, NCR (2άτομα), Singular Logic, Veltio (2 άτομα), Kleemann (αμειβόμενη εκπαίδευση), Αθηναϊκή Ζυθοποιία
(πρακτική), 3 άτομα δεν ανέφεραν την εταιρεία με την οποία συνεργάστηκαν.
Τα αποτελέσματα κυμαίνονται στο ίδιο περίπου πλαίσιο για τις δύο προηγούμενες χρονιές με το 1/3 περίπου να
έρχεται σε μια μετέπειτα επικοινωνία και συνέντευξη με κάποια εταιρεία και περίπου το 15% να δέχεται πρόταση
συνεργασίας στη συνέχεια.
Το 2015 υπήρξε αύξηση τόσο του ποσοστού που είχε μετέπειτα επικοινωνία και συνέντευξη όσο και του
ποσοστού που δέχθηκε πρόταση συνεργασίας (23,9%). Η αύξηση δεν αφορούσε μόνο το ποσοστό, αλλά και τον
απόλυτο αριθμό (26 άτομα).Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του και
τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας την περίοδο Ιούνιος-Ιούλιος 2015. Ενδιαφέρον είναι,
επίσης, το γεγονός ότι παρουσιάστηκε αύξηση στις Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου και μειώθηκε η απασχόληση
μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Οι περισσότεροι δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι και ελάχιστοι αρκετά ευχαριστημένοι από την εργασία τους, ενώ
η πλειοψηφία (84,6%) διατήρησε την εργασία μέχρι και τη στιγμή που συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια (4,5
μήνες μετά το πέρας της εκδήλωσης). Η εργασία δε διατηρήθηκε μόνο σε δύο περιπτώσεις που επρόκειτο για
πρακτική άσκηση και αμειβόμενη εκπαίδευση.

➢

Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες @Θεσσαλονίκη
Στις 26 Μαΐου 2015 τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση
«Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες @ Θεσσαλονίκη». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν. Η ημερίδα περιλάμβανε συμβουλευτικές εισηγήσεις για
τη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος, τη χρήση μηχανών αναζήτησης, τη συμπλήρωση της
αίτησης και την σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης. Παρουσιάσεις από το Γραφείο Διασύνδεσης έκαναν η
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του ΓΔ, Κατερίνα Παπακώτα, με θέμα «Πώς θα Επιλέξω & θα Επιλεγώ σε Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα: Πρακτικές Συμβουλές Επιτυχίας» και η Σύμβουλος Πληροφόρησης του ΓΔ, Γεωργία Παπανικολάου,
με θέμα «Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μπορώ κι εγώ!». Επίσης, λειτούργησε Εκθεσιακός Χώρος
όπου μέλη ΔΕΠ, εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και ενεργοί φοιτητές και απόφοιτοι
ενημέρωναν αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 519 άτομα.

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της
Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
✓
Το τμήμα Χημικών Μηχανικών προσκάλεσε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αίθουσα
Συνελεύσεων στο ισόγειο του κτιρίου Δ της Πολυτεχνικής Σχολής, τον κο Βασίλη Βαρσάμη, ιδιοκτήτη της εταιρείας
παραγωγής αιθέριων ελαίων “Vessel essential oils”. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του γενικότερου κύκλου
εργασιών της εταιρείας, των βασικών περιοχών που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά καθώς και προτάσεις για

επενδυτικές ευκαιρίες ενώ ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις του ακροατηρίου.

✓
Το τμήμα Παιδαγωγικής & Προσχολικής Αγωγής πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μοντεσσοριανή Σχολή
Ζαφρανά, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
✓
Απολογιστική Εκδήλωση Τμήματος Θεολογίας: η εκδήλωση οργανώθηκε στις 22 Μαΐου 2015 από
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεολογίας και τον Ε.Υ. του Τμήματος, Καθηγητή Χρυσόστομο
Σταμούλη, την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης για το έτος 2015.

✓
Απολογιστική Εκδήλωση Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας: η εκδήλωση οργανώθηκε
στις 26 Μαΐου 2015, από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
και τον Ε.Υ. του Τμήματος, Καθηγητή Ηρακλή Ρεράκη, την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της
Πρακτικής Άσκησης για το έτος 2015.

➢

Απολογιστικός Τόμος Πρακτικής Άσκησης για τα Έτη 2010-2015

Στα πλαίσια δημοσιότητας του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών Α.Π.Θ.» δημιουργήθηκε και εκδόθηκε απολογιστικός τόμος
για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» για τα έτη
2010 - 2015. Ο απολογιστικός τόμος αποτελεί την καταγραφή των
εμπειριών τόσο των Πρυτανικών Αρχών, του Ιδρυματικά Υπευθύνου,
των Προέδρων και των Επιστημονικά Υπευθύνων των 23 Τμημάτων,
όσο και των φοιτητών και των εποπτών Φορέων Υποδοχής που
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα

➢

5η Απολογιστική Εκδήλωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 2015

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», προγραμματίζεται στις 21 Οκτωβρίου
2015, η 5η Απολογιστική Εκδήλωση για το έτος 2015, στην οποία θα βραβευθούν οι Φοιτητές και οι Επόπτες
των Φορέων Υποδοχής με τις Καλύτερες Πρακτικές Ασκήσεις για το έτος 2015. Η επιλογή των Φοιτητών
και των Εποπτών θα γίνει από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Σχολών / Τμημάτων με τη συνεργασία
των Εποπτών Μελών ΔΕΠ, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με βάση τις αξιολογήσεις του Προγράμματος.

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στη 1 Απριλίου 2015 η Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας & Δια βίου Μάθησης του
Δήμου Καλαμαριάς οργάνωσε Hμερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές και τους γονείς.
Εκπροσωπώντας το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Κατερίνα Παπακώτα, έκανε
παρουσίαση με θέμα «Επαγγελματικές Επιλογές & αποφάσεις» και αναφέρθηκε στις νέες τάσεις της αγοράς
εργασίας που διαμορφώνουν νέες συνθήκες σταδιοδρομίας, καθώς και στο τρόπο διερεύνησης επαγγελματικών
επιλογών και λήψης αποφάσεων που είναι καλό να ακολουθήσουν οι νέοι σήμερα. Στην ημερίδα συμμετείχαν
επίσης, ως ομιλητές, καθηγητές του ΑΠΘ και του Παν. Μακεδονίας, εκπρόσωπος του CEDEFOP και των
ΚΕΣΥΠ. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε συζήτηση και υπήρχε γόνιμος διάλογος σχετικά με τα νέα δεδομένα
στην παγκόσμια και τοπική αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν οι νέοι σήμερα. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 150 άτομα και χαιρέτησε ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς.

➢

Ημερίδα Συμβουλευτικής Καριέρας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στις 5 Απριλίου 2015 ο Δήμος Πυλαίας οργάνωσε Ημερίδα Συμβουλευτικής Καριέρας & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα: «Σπουδές, Επαγγέλματα & Δεξιότητες του
μέλλοντος». Μετά από σχετική πρόσκληση, στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι των Γραφείων
Διασύνδεσης του ΑΠΘ, του Παν. Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του Κολλεγίου Ανατόλια, του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορ. Ελλάδος και του CEDEFOP. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, εκπροσωπώντας το
ΑΠΘ, η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, Κατερίνα Παπακώτα, έκανε εισήγηση με θέμα
«Νέες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας & Συμβουλές Διαχείρισης Σταδιοδρομίας». Την εκδήλωση παρακολούθησαν
συνολικά 200 άτομα.

➢

Education – Innovation – Entrepreneurship
Το συνέδριο “Education, Innovation, Entrepreneurship” διοργανώθηκε στο Noesis από το Ελληνο-Αμερικάνικο
Επιμελητήριο και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Ο Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Μανόλης Χατζηγιάννης,
συμμετείχε με ομιλία αναφορικά με τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης για τη σύνδεση των αποφοίτων
του ιδρύματος με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

➢

Θερινό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Από την Καινοτομία στην Επιχειρηματικότητα»
Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό δίκτυο
COST, διοργάνωσε Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Από την Καινοτομία στην Επιχειρηματικότητα»
στις 4-7 Μαΐου 2015. Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθυνόταν σε Έλληνες και αλλοδαπούς διδακτορικούς και
μετα-διδακτορικούς ερευνητές, προερχόμενους από θετικές και πολυτεχνικές σχολές των πανεπιστημίων που
συμμετέχουν στο δίκτυο COST.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε και συντονίστηκε με πρωτοβουλία της υπεύθυνης της Μονάδας
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ, καθηγήτριας κας Ευγενίας Πετρίδου και του συντονιστή
του δικτύου COST για το ΑΠΘ, καθηγητή του τμήματος Χημείας κ. Θεόδωρου Καραπάντσιου.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις, να καλλιεργήσει θετικές
στάσεις και να τους προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών προκειμένου να αξιοποιηθούν για
πιθανές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρθηκαν θεωρητικές
διαλέξεις, σεμινάρια με διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και
την διαπραγμάτευση για την μεταφορά τεχνολογίας, και εργαστηριακή υποστήριξη για την χρήση λογισμικού
προκειμένου να ετοιμάσουν τα ομαδικά επιχειρηματικά σχέδια (business plan) στο τέλος του προγράμματος.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 25 άτομα, προερχόμενα από διάφορα πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χωρών.

Την ομάδα των εκπαιδευτών αποτελούσαν η υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, καθηγήτρια Ευγενία Πετρίδου, οι συνεργάτες
της ΜΟΚΕ, Δρ. Λήδα Κυργίδου, Δρ. Μάρα Χαχαμίδου και κ. Ναούμ Μυλωνάς, ο συνεργάτης του Εργαστηρίου
Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης του ΑΠΘ, κ. Εμμανουήλ Χατζηγιάννης, ο αναπληρωτής
καθηγητής Simeon Stoyanov του πανεπιστημίου του Wageningen και επιστημονικός συνεργάτης R&D της
Unilever και η σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης κ. Φαίη Ορφανού. Οι
συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για την ταχύρυθμη
«εισαγωγή» τους σε έννοιες και πρακτικές της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνολογίας (technology
transfer) αλλά και για τη δυνατότητα που τους δόθηκε να δημιουργήσουν τη δική τους «εικονική» επιχείρηση.

➢

Technology Forum
Στις 8 Μαΐου 2015 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πραγματοποίησε το Technology Forum, όπου ο Σύμβουλος
Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης, Μανόλης Χατζηγιάννης και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
του ΑΠΘ συμμετείχαν με info point και είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου σε
θέματα επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας.

➢

Imagine your startup and be a business talent
Στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο "Imagine your startup and be a business talent" που διοργανώθηκε από τα ΙΕΚ
ΔΕΛΤΑ και την Young Entrepreneurs of Thessaloniki (YET) στις 20 Μαΐου 2015 στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος
Καρανταλής του κτιρίου των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Ερμού 21 & Βενιζέλου), η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανάπτυξης συνεργασίας εκπροσωπήθηκε από
τρεις ομάδες φοιτητών που παρακολούθησαν την εκδήλωση και παρουσίασαν τις βραβευμένες επιχειρηματικές
ιδέες τους στον διαγωνισμό της ΜΟΚΕ του ΑΠΘ για το 2014 "ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ". Τα επιχειρηματικά σχέδια
που παρουσιάστηκαν ήταν: α) το Spectrum 3D Printing Services, Γιαννάκης Ευστράτιος, Ζούφιος Άγγελος και
Μποντιτσόπουλος Σταύρος, β) το Hand by Hand, Βαμβακάρης Μιχαήλ, Οικονόμου Βασίλειος και Οικονόμου
Παρασκευή, γ) το E-Lawgisitiki for Koinsep, Λιάπη Ζωή, Κωνσταντοπούλου Μαρίνα-Λουίζα. Επίσης την ΜΟΚΕ
εκπροσώπησαν και χαιρέτησαν

➢

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Η επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΟΚΕ του ΑΠΘ, κα Ευγενία Πετρίδου, συμμετείχε στο συνέδριο με θέμα «Κοινωνική
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», που υλοποίηθηκε στις 5 Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο του Σχεδίου
Δράσης «Τοπική δράση κοινωνικής συνοχής & απασχόλησης Aνατολικής Θεσσαλονίκης» όπου παρουσίασε το
έργο της ΜΟΚΕ.

➢

Προβολή Γραφείου Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε με παρουσιάσεις στις Εκδηλώσεις Υποδοχής Πρωτοετών των Τμημάτων
του ΑΠΘ, ενημερώνοντας τους φοιτητές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ενημερωτικές Συναντήσεις - Εργαστήρια - Σεμινάρια

➢

Σύντομες Ενημερωτικές Συναντήσεις
Στις 6 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε Σύντομη Ενημερωτική Συνάντηση για την επαγγελματική και
ακαδημαϊκή καθοδήγηση των απόφοιτων και τελειόφοιτων του Ιδρύματος για αναζήτηση μεταπτυχιακών και
υποτροφιών, καθώς και εύρεση εργασίας και πρακτικής άσκησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος της
«Σύντομης Ενημερωτικής Συνάντησης» ήταν η υποστήριξη, καθοδήγηση και παροχή χρήσιμων πληροφοριών
στους τελειόφοιτους και απόφοιτους του ΑΠΘ για τις επιλογές και δυνατότητες που έχουν πριν και μετά την
κτήση του πτυχίου τους. Εισηγήτρια της Ενημερωτικής Συνάντησης ήταν η Σύμβουλος Πληροφόρησης του
Γραφείου Διασύνδεσης, Γεωργία Παπανικολάου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 27 φοιτητές/απόφοιτοι του ΑΠΘ.

➢

Ενημερωτικές Συναντήσεις για Σπουδές στη Γερμανία
Πραγματοποιήθηκαν εννέα ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία κατά το εαρινό
εξάμηνο του 2015 στο 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης. 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 Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 45 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢

Ενημερωτικές Συναντήσεις για σπουδές στη Γαλλία
Πραγματοποιήθηκαν πέντε ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία κατά το εαρινό
εξάμηνο του έτους 2015, στο 2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης. 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 εκπροσώπους του Γαλλικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν 11 φοιτητές και απόφοιτοι.υ.

➢

Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώθηκαν συνολικά οκτώ Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, στο 1ο και 2ο Περιφερειακό ΓΔ. Στόχος των εργαστηρίων αυτών ήταν 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 περισσότερα εργαστήρια πραγματοποίησε και
συντόνισε η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, Κατερίνα Παπακώτα, και αφορούσαν στα
εξής: στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής
προσωπικού, ενίσχυση αυτογνωσίας & λήψη αποφάσεων (2 κύκλοι), ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικότητας για
σπουδές και εργασία στο εξωτερικό. Τα ομαδικά εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 102 φοιτητές και
απόφοιτοι.

➢

➢

Εργαστήριο Συμβουλευτικής για τις Ημέρες Καριέρας 2015
Στις 27 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ ειδικό εργαστήριο συμβουλευτικής «Προετοιμασία για
Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχόντων φοιτητών και
αποφοίτων για τις Ημέρες Καριέρας 2015. Στο ειδικό σεμινάριο αναπτύχθηκαν θέματα σύνταξης βιογραφικού
σημειώματος και προετοιμασίας για συνέντευξη επιλογής προσωπικού, καθώς και μορφών δικτύωσης και
ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν
26 άτομα.

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας
Τον Απρίλιου του 2015 η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, Κατερίνα Παπακώτα,
πραγματοποίησε το Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα «Επαγγελματικές Επιλογές και Διαδικασίες
Λήψης Απόφασης» για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Αμφίκλειας, καθώς και για τους μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Λιβαδειάς. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 22 μαθητές και μαθήτριες από
κάθε σχολείο.

➢

Εργαστήρια Συμβουλευτικής «Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο»
Κατά το έτος 2015 διοργανώθηκαν έξι εργαστήρια συμβουλευτικής με θέμα «Ιατρική Ειδικότητα – Αγροτικό
Ιατρείο» στο 1ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης, στο Αμφιθέατρο Δ’ της Ιατρικής Σχολής και στο Γραφείο
Διασύνδεσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Στα εργαστήρια παρέχονταν 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). Τα εργαστήρια παρακολούθησαν 176
τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες της Ιατρικής Σχολής.

➢

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας “Innovation to Entrepreneurship”
Το Μάιο του 2015 διεξήχθησαν από το Σύμβουλο του Γραφείου Διασύνδεσης, Μανόλη Χατζηγιάννη, σεμινάρια
επιχειρηματικότητας με τίτλο “Innovation to Entrepreneurship”, στο πλαίσιο του προγράμματος COST. Οι
40 συμμετέχοντες ήταν ερευνητές από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και διδάχθηκαν με βιωματικό τρόπο τη
διαδικασία εμπορευματοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

➢

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας «Λευκή και Μαύρη Ζώνη»
Κατά το έτος 2014-15 πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις κύκλοι σεμιναρίων επιχειρηματικότητας με τίτλο
«Λευκή Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα και Μαύρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα (Master class)».
Το εργαστήριο Λευκή Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους του ΑΠΘ που έρχονταν
για πρώτη φορά σε επαφή με την επιχειρηματικότητα, ενώ το εργαστήριο Μαύρη Ζώνη στην Επιχειρηματικότητα
(Master class) αφορούσε φοιτητές και απόφοιτους του ΑΠΘ, οι οποίοι γνώριζαν τα βασικά στάδια για τη σύνταξη
ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή είχαν συντάξει ήδη το επιχειρηματικό τους σχέδιο και ήθελαν να εμπλακούν
σε σύγχρονες μεθοδολογίες που βασίζονται στις αρχές του Lean Startup για τη δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών. Τα εργαστήρια παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα.

➢

➢

Συνέντευξη με Επόπτη Φορέα Υποδοχής
Στα πλαίσια δημοσιότητας και αξιολόγησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2015 συνέντευξη με τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής «Noesis», Διευθυντή
Θ. Κοντονικολάου.

Βιντεοσκόπηση Πρακτικής Άσκησης
Στα πλαίσια δημοσιότητας και αξιολόγησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ»
πραγματοποιήθηκε βιντεοσκόπηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών στο Φορέα Υποδοχής «Γ’ Κτηνιατρικό
Νοσοκομείο». Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους φοιτητές που συμμετείχαν στην Πρακτική
Άσκηση.

