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Εκδηλώσεις

➢ Ημέρες Καριέρας 2013
Οι Ημέρες Καριέρας 2013 που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας στις 20 και 21 Μαΐου και έλαβαν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο ‘Ιωάννης Βελλίδης’ αξιολογήθηκαν
από τους υποψηφίους ως μια ιδιαίτερα χρήσιμη και αναγκαία εμπειρία για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές και τους αποφοίτους των δύο Ιδρυμάτων να
έρθουν σε επαφή με ένα πλήθος εταιρειών από διαφόρους κλάδους της αγοράς και της βιομηχανίας. Αξιοσημείωτη
ήταν η μεγάλη ανταπόκριση που υπήρξε τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους υποψηφίους, αφού συμμετείχαν
συνολικά 51 επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 συνεντεύξεις με περισσότερους από 500
τελειοφοίτους και αποφοίτους των δύο Ιδρυμάτων.
Από την αξιολόγηση των υποψηφίων προκύπτει ότι
το 70% των συμμετεχόντων έκρινε την εκδήλωση
από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιητική, ενώ το 67%
κρίνει σημαντική και ιδιαίτερα χρήσιμη τη συμβολή της
στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Στα θετικά της
εκδήλωσης οι υποψήφιοι συμπεριέλαβαν το πλήθος
των επιχειρήσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων. Τέλος, ενδεικτικό
για την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης του Διημέρου
Καριέρας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία (97%)
δηλώνει πως επιθυμεί τη διοργάνωση παρόμοιων
εκδηλώσεων στο μέλλον.
Υλικό της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=1&id=413

➢

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ διοργάνωσε στις 10
Απριλίου ημερίδα με θέμα "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν". Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθότι προσέλκυσε όχι μόνο μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και φορείς και άτομα που έχουν ενδιαφέρον για την κοινωνική οικονομία και τις
μορφές ανάπτυξής της.
Διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι
φορέων, που στηρίζουν την εναλλακτική αυτή
μορφή
επιχειρηματικότητας,
εισηγήθηκαν
θέματα σχετικά με την κοινωνική οικονομία και
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το θεσμικό
πλαίσιο και τους μηχανισμούς στήριξής της, ενώ
μέλη Ελληνικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) παρουσίασαν τις
δικές τους εμπειρίες. Την εκδήλωση συντόνιζε
η Επιστημονικά Υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, κ. Ευγενία
Πετρίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν είναι :
1. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: το υπόβαθρο,
οι προκλήσεις και οι προοπτικές, Δημήτρης Ζιώμας, Επιστ.
Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας
ΕΚΚΕ
2. Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας:
Παρουσίαση
αποτελεσμάτων
συγκριτικής μελέτης στις χώρες της ΕΕ, Σύρος Κοσκοβόλης,
Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και
Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων,
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
3. Ευρωπαϊκή εμπειρία και ελληνικό πλαίσιο για τη
σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνος Γεώρμας, Ειδικός Σύμβουλος,
Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
4. Ευρωπαϊκή εμπειρία και ελληνικό πλαίσιο για τη
σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων,
Αντώνης
Βορλόου,
Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Ειδικής
Υπηρεσίας
Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας
5. Η περίπτωση των Κοιν.Σ.Επ. "Μυγδονία" (Ευαγγελία Κατσανεβάκη, Ιδρυτικό Μέλος), "Αλλοστρόπος"
(Γεώργιος Βλάσσης, Ιδρυτικό Μέλος), "Σοδειά" (Γεώργιος Πατερνάς, Αντιπρόεδρος).
Την ημερίδα παρακολούθησαν 420 άτομα.
Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις και τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=1&id=409

➢

Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές
Πανεπιστήμιο
Στις 22 Μαΐου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
διοργάνωσαν για πρώτη φορά από κοινού
εκδήλωση στο ΚΕΔΕΑ με σκοπό την παρουσίαση
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
των τριών Ιδρυμάτων. Στην εκδήλωση
παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των
Τμημάτων/Σχολών τα μονοτμηματικά και
διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών που λειτουργούν στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.
Δόθηκε η δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους οποιουδήποτε πανεπιστημίου, τόσο της Ελλάδας όσο και
του εξωτερικού, σε πανεπιστημιακούς, αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα να ενημερωθούν για τα
προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Επίσης, στο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν και συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με θέματα: την αναζήτηση
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τη σύνταξη της αίτησης, της αυτοπεριγραφικής έκθεσης (motivation letter) και του βιογραφικού σημειώματος για τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και την αναζήτηση και
διεκδίκηση υποτροφιών και κληροδοτημάτων με σκοπό την οικονομική στήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών.
Το χώρο της εκδήλωσης επισκέφθηκαν 432 άτομα και παρακολούθησαν την εκδήλωση μέσω Live Streaming
άλλα 322 άτομα.
Το υλικό της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=412

➢ Έκθεση Γερμανικών Πανεπιστημίων
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου, ήταν συνδιοργάνωση της Γερμανικής Υπηρεσίας
Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
και του Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ. Για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά εκπρόσωποι από Γερµανικά
Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία διεθνούς κύρους φιλοξενήθηκαν στο Αριστοτέλειο και παρείχαν ενημέρωση
και συμβουλές σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για προγράμματα σπουδών και δυνατότητες
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Γερµανία. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε
προσωπικό επίπεδο για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τη φοιτητική ζωή στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ακόµη,
εκπρόσωποι της DAAD, του Γενικού Προξενείου και του Γραφείου Διασύνδεσης ήταν στη διάθεση του κοινού
για να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά µε τις σπουδές και την έρευνα στη Γερμανία, καθώς για τις δυνατότητες

χορήγησης υποτροφιών. Συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια: Humboldt-Universität zu Berlin, Universität zu Köln,
Universität des Saarlandes, Universität Weimar, Σύνδεσμος 9 πολυτεχνείων (TU 9): Technische Universität
Bergakademie Freiberg, Technische Universität Clausthal, Fachhochschule Frankfurt am Main, WHU Otto
Beisheim School of Management, Frankfurt School of Finance & Management. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
περίπου 900 άτομα.

➢

Ιατρικές Ειδικότητες: Ελλάδα & Εξωτερικό
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου απευθυνόταν
σε φοιτητές και αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες και προοπτικές
λήψης ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία κ.λπ.),
προκειμένου να συνεχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στην εκδήλωση μίλησαν εκπρόσωποι
επίσημων φορέων (British Council, Fulbright, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ιταλικό Ινστιτούτο, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ
κ.λπ.) σχετικά με τη διαδικασία λήψης ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ οι ενδιαφερόμενοι
είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές, ώστε να λύσουν τυχόν
απορίες τους. Επιπλέον, ειδικευόμενοι ιατροί από κλινικές της Γερμανίας και της Ελβετίας παρουσίασαν μέσω
skype την εμπειρία τους από τη διαδικασία αναζήτησης και εύρεσης θέσης ιατρικής ειδικότητας και τις συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης.Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 110 φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρικής
Σχολής.
Το υλικό της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=411

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΟΚΕ
Το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ διοργάνωσε στις 19 Απριλίου, στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΟΚΕ,
σεμινάριο με προσκεκλημένο τον Δρ. Πάρι Κοκορότσικο, Χημικό Μηχανικό, CEO της Euroconsultants SA,
απόφοιτο και Διδάκτορα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

➢

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
Οργανώθηκε στις 24 Απριλίου από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Γεωπονικής Σχολής και τον Επιστ.
Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση, Καθηγητή Γρηγόριο Διαμαντίδη, εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση των
φοιτητών για το Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικής Σχολής".

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢

Κοινωνική Οικονομία και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Η ΜΟΚΕ του ΑΠΘ εκπροσωπήθηκε από την Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια, κ. Ευγενία Πετρίδου, σε
εκδήλωση του Κέντρου UNESCO για τις γυναίκες στα Βαλκάνια, με θέμα "Κοινωνική Οικονομία και Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα", που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου στο Συνεδριακό Κέντρο ‘Ιωάννης Βελλίδης’.

Ενημερωτικές συναντήσεις - Εργαστήρια - Σεμινάρια

➢

Ομαδικά Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας
Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-13 πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος ομαδικών εργαστηρίων
επιχειρηματικότητας από 2 έως 11 Απριλίου. Ο κύκλος περιελάμβανε τέσσερα εργαστήρια που αφορούσαν
στα εξής: επιχειρηματική ιδέα, επιχειρηματικό πλάνο, εξαγωγική ετοιμότητα και μορφές χρηματοδότησης
επενδύσεων. Σκοπός των εκπαιδευτικών εργαστηρίων είναι η υποστήριξη των τελειοφοίτων ή αποφοίτων που
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το ελεύθερο επάγγελμα ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Τα εργαστήρια
πραγματοποίησε εξειδικευμένος σύμβουλος του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους
πρακτικές γνώσεις, αλλά και αναδεικνύοντας ένα πλήθος παραγόντων που πρέπει να μάθει ο υποψήφιος
επιχειρηματίας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχειρηματικής του ιδέας. Τα ομαδικά εργαστήρια
παρακολούθησαν συνολικά 45 τελειόφοιτοι και απόφοιτοι.

➢

Τα Social Media ως εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας
To εργαστήριο που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου είχε
ως θέμα τα κοινωνικά δίκτυα, το ρόλο και τη σημασία τους στην αναζήτηση εργασίας. Τα θέματα συζήτησης ήταν
τα παρακάτω:
✓	Επικοινωνήστε την προσωπική σας ιστορία
✓	Δημιουργήστε και διαχειριστείτε την επαγγελματική σας εικόνα (personal brand)
✓	Καλλιεργήστε το επαγγελματικό σας δίκτυο αξιοποιώντας εφαρμογές και μέσα όπως οι συστάσεις
✓	Εντοπίστε ανοιχτές θέσεις εργασίας
✓ Ξεκινήστε την παρουσία σας σε LinkedIn και άλλα 7 κοινωνικά δίκτυα
Το Εργαστήριο παρακολούθησαν συνολικά 24 φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΘ.

➢

Graduate Job Hunter’s Toolbox for Engineers and IT professionals
Στο εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης στις 25 Απριλίου, παρουσιάστηκαν
τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές που καλύφθηκαν ήταν:
✓	Νέες αγορές και τάσεις στην αγορά εργασίας
✓ Αναπτύσσοντας τη στρατηγική καριέρας
✓	Νέες μέθοδοι αναζήτησης εργασίας
✓	Κατανοώντας τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού και τη διαδικασία πρόσληψης
Το εργαστήριο παρακολούθησαν 30 τελειόφοιτοι και απόφοιτοι.

➢	Εκπαιδευτικό Έργο της ΜΟΚΕ
Το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-13 η ΜΟΚΕ εκπαίδευσε σε αντικείμενα της Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας 51 φοιτητές προερχόμενους από τέσσερα τμήματα του ΑΠΘ: Δασολογίας & Φυσικών Πόρων,
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πληροφορικής, και Χημικών Μηχανικών. Οι φοιτητές και
φοιτήτριες παρακολούθησαν σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα, επισκέφθηκαν επιχειρήσεις διαφόρων
κλάδων, ήρθαν σε επαφή με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και συμμετείχαν σε θεματικές διοργανώσεις
των τμημάτων τους. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων θα είναι η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), στα οποία οι φοιτητές θα αναδείξουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε εικονικές επιχειρηματικές δράσεις.

➢	Εντατικό Θερινό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της ΜΟΚΕ με θέμα "Καλλιεργώντας Επιχειρηματικές Στάσεις"
Η ΜΟΚΕ του ΑΠΘ σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο COST
διοργάνωσε Εντατικό Θερινό Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης με θέμα "Καλλιεργώντας
Επιχειρηματικές
Στάσεις",
το
οποίο
πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ από 16
έως 18 Ιουλίου και απευθυνόταν σε
Έλληνες και αλλοδαπούς διδακτορικούς
και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, προερχόμενους κυρίως από τις θετικές και
πολυτεχνικές σχολές των πανεπιστημίων που
συμμετέχουν στο δίκτυο COST.
Το πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε και συντονίστηκε με πρωτοβουλία της υπεύθυνης της ΜΟΚΕ, Καθηγήτριας κ.
Ευγενίας Πετρίδου και του συντονιστή του δικτύου COST για το ΑΠΘ, Αν. Καθηγητή κ. Θεόδωρου Καραπάντσιου,
είχε σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις, να καλλιεργήσει θετικές στάσεις και να τους
προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών που θα αξιοποιήσουν σε πιθανές επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρθηκαν
πέντε θεωρητικές διαλέξεις, δύο σεμινάρια
με διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα για
την ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας σχετικής
με το πεδίο έρευνας του καθενός, καθώς
και εργαστηριακή υποστήριξη για τη χρήση
λογισμικού, προκειμένου οι συμμετέχοντες
να ετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια (business plan). Ο αριθμός των συμμετεχόντων
ήταν 17 άτομα προερχόμενα από διάφορα
πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χωρών. Η ομάδα
των εκπαιδευτών αποτελούταν από την
υπεύθυνη της ΜΟΚΕ, Καθηγήτρια κ. Ευγενία
Πετρίδου, από τους συνεργάτες της ΜΟΚΕ, Δρ. Λήδα Κυργίδου, Δρ. Μάρα Χαχαμίδου και κ. Ναούμ Μυλωνά,
καθώς και από το συνεργάτη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ, κ.
Εμμανουήλ Χατζηγιάννη.
Κατά γενική ομολογία οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
για την ταχύρρυθμη εισαγωγή τους σε έννοιες και πρακτικές της επιχειρηματικότητας, αλλά και για τη δυνατότητα
που τους δόθηκε να δημιουργήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση.

