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➢  σπουδές και υποτροφίες στο εξωτερικό: πληροφόρηση και συμβουλευτική

η εκδήλωση του Γραφείου διασύνδεσης που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα τελετών ΑπΘ στις 6 νοεμβρίου 
2013 είχε στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στη διαδικασία αναζήτησης σπουδών και 
υποτροφιών σε χώρες του εξωτερικού. Στην εκδήλωση παρουσίασαν τον τρόπο αναζήτησης μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων και υποτροφιών εκπρόσωποι από το British Council (Μ. Βρετανία), το Γαλλικό ινστιτούτο 
(Γαλλία), το DAAD (Γερμανία), το ολλανδικό ινστιτούτο Αθηνών (ολλανδία), ιταλικό ινστιτούτο (ιταλία) και το 
Ίδρυμα Fulbright (ηπΑ). επίσης, δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus Mundus. επιπλέον, 
η σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου διασύνδεσης, κα παυλίδου, πληροφόρησε τους φοιτητές σχετικά 
με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τον τρόπο 
χορήγησης υποτροφιών από φορείς του εσωτερικού. την εκδήλωση παρακολούθησαν δια ζώσης 165 και μέσω 
live-streaming 80 άτομα. 

Υλικό της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=436

εκδηλώσεις



➢ Δεξιότητες Δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας

η εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 27 νοεμβρίου 2013 από το Γραφείο διασύνδεσης σε συνεργασία με τον 
εθνικό οργανισμό πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού είχε στόχο την προβολή 
εργαλείων και τεχνικών που θα βοηθήσουν τους φοιτητές/απόφοιτους να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν 
τις δεξιότητες τους τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην πορεία της σταδιοδρομίας τους. την εκδήλωση 
παρακολούθησαν περίπου 30 άτομα.

➢  Creating Work for the Young 

η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 3 δεκεμβρίου 2013 με τη συνδιοργάνωση της Μκο Intercivil Society 
και του Γραφείου διασύνδεσης, στο κέντρο διάδοσης ερευνητικών Αποτελεσμάτων (κεδεΑ) ΑπΘ. Στόχος 
της συνάντησης ήταν η δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους της Θεσσαλονίκης μέσω της 
πρωτοβουλίας Work in Progress - ‘Young Europeans’ solidarity for work creation across generations’ (εν 
συντομία ProWork) και η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με άλλους νέους από χώρες της Μεσογείου 
(ιταλία, ισπανία και πορτογαλία). η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να δημιουργήσει εργασία για νέους της νότιας 
ευρώπης που αναζητούν εργασία στις χώρες τους και να τους «συνδέσει» με επιτυχημένους (επαγγελματικά 
και οικονομικά) συνταξιούχους πολίτες της Βόρειας ευρώπης μέσω εγγυήσεων και επενδύσεων ευρωπαϊκών 
ιδρυμάτων, της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων κ.ά. 

 ➢ σπουδές στο ΑΠΘ

η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο διασύνδεσης σε συνεργασία με τα κέντρα Συμβουλευτικής και 
προσανατολισμού της Β/θμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιείται κάθε σχολική χρονιά. η εκδήλωση, που 
φέτος έλαβε χώρα στις 9, 10 και 11 δεκεμβρίου, απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της 
τελευταίας τάξης των Γενικών λυκείων του νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκφράζουν επανειλημμένα την 
ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και 
περαιτέρω απασχόλησης. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπρόσωποι (μέλη δεπ) απ’ όλα τα τμήματα/Σχολές 
του ΑπΘ, οι οποίοι παρουσιάζουν στους μαθητές και στις μαθήτριες το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος/
Σχολής, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην 
αγορά εργασίας. την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 3000 μαθητές και μαθήτριες.



➢  Κοινωνική επιχειρηματικότητα: από την ιδέα στην πράξη

η Μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
(Μοκε) με την υποστήριξη της δΑΣτΑ διοργάνωσε 
στις 11 δεκεμβρίου 2013 ημερίδα με θέμα 
«κοινωνική επιχειρηματικότητα: από την ιδέα στην 
πράξη». η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κεδεΑ 
και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθότι προσέλκυσε 
όχι μόνο το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
αλλά και φορέων που σχετίζονται με την κοινωνική 
οικονομία και τις διάφορες μορφές ανάπτυξής της. 
Στα θετικά της ημερίδας συγκαταλέγεται, επίσης, 
το γεγονός ότι αποτέλεσε βήμα διαλόγου μεταξύ 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της 
πολιτείας, και μελών κοινωνικών Συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων (κοιν.Σ.επ.) και συζητήθηκαν 
προβληματισμοί, προτάσεις και  προοπτικές 
συνεργασίας. 
Συγκεκριμένα, ο κ. κωνσταντίνος Γεώρμας, ειδικός 
Σύμβουλος στο Γραφείο Υπουργού εργασίας, 
κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, παρουσίασε 
εισήγηση για τις δυνατότητες σύστασης κοιν.Σ.επ., 
τις προκλήσεις και τους τομείς δραστηριοποίησης, 
ενώ τις εμπειρίες από την ίδρυση και τη λειτουργία 
τους παρουσίασαν ιδρυτικά μέλη πέντε κοινωνικών 
Συνεταιριστικών επιχειρήσεων απ’ όλη την 
ελλάδα (Μούσες πιερίων, Συνεταιρισμός Γονέων 
Χαλανδρίου, Μέριμνα Υγείας, Σπείρα Γης, Art Core). 
παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν μέσω αναρτημένου υλικού (posters) 
για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και άλλων 
κοιν.Σ.επ., όπως: Θερμαϊκή, Αrtivist, Aειφόρος 
Ανάπτυξη και ευ-Ζην, Άλλος τρόπος, παραγωγικές 
Μονάδες του κεΘεΑ, και Θερμαϊκή Ανακύκλωσης. 
την ημερίδα, που παρακολούθησαν 140 άτομα, συντόνιζε η επιστημονικά Υπεύθυνη της Μοκε ΑπΘ, κα ευγενία 
πετρίδου, καθηγήτρια του τμήματος οικονομικών επιστημών. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις, η βιντεοσκόπηση, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό: http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=1&id=473

➢   εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

οργανώθηκε στις 22 οκτωβρίου 2013 από το Γραφείο πρακτικής Άσκησης του τμήματος Γεωπονίας και τον 
επιστ. Υπεύθυνο, καθηγητή Γρηγόριο διαμαντίδη, απολογιστική εκδήλωση με τίτλο Συνάντηση για το πρόγραμμα 
‘πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονίας’ για το έτος 2013.

➢ Παρακολούθηση αποτελεσμάτων (Follow-up) ‘Ημέρες Καριέρας 2013’ 

Σε συνέχεια της διοργάνωσης ‘ημέρες καριέρας 2013’ που πραγματοποιήθηκε από τη δΑΣτΑ του Αριστοτέλειου 
πανεπιστημίου και του πανεπιστημίου Μακεδονίας τον περασμένο Μάιο, η δΑΣτΑ ΑπΘ παρακολούθησε τα 
αποτελέσματα της εκδήλωσης (follow-up) μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία απέστειλε το νοέμβριο 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 35% είχε επικοινωνία με κάποια 
επιχείρηση μετά το τέλος της εκδήλωσης, το 30% κλήθηκε για δεύτερη συνέντευξη, το 16% δέχθηκε πρόταση 
συνεργασίας, ενώ το 9% συνεχίζει να εργάζεται και είναι ικανοποιημένο από την εργασία του. ορισμένες από 
τις εταιρείες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι οι: κέντρα Ξένων Γλωσσών Assos, Ernst & Young, Coca 
Cola 3ε, Interlife ΑΑεΓΑ, Kleemann, Tasty Foods ΑΒΓε, Α. Χατζόπουλος Αε. 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

➢ 5ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη»

η Μοκε συμμετείχε στο 5ο πολυσυνέδριο 
«κΑινοτοΜιΑ & ΑνΑπτΥΞη», το οποίο 
διοργάνωσε το    ka-business.gr στις 2 νοεμβρίου 
2013, όπου ομάδες φοιτητών από τη Μοκε του 
ΑπΘ παρουσίασαν τις προτάσεις τους για νέες 
επιχειρήσεις. 
τα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) που 
παρουσιάστηκαν είναι τα εξής:

•	 Deep Blue "Διαμονή και τουρισμός σε 
ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκμάθηση ιστιοπλοΐας" 
(Συντακτική ομάδα: ελισσάβετ Μπουφίδη, 
Αγοραστού Αγγελική, παπαδοπούλου ερμιόνη, 
τσαγκαλίδης Χρήστος)

•	 University Camp of Greece "Πρότυπη 
πανεπιστημιακή κατασκήνωση αντάξια του 
εξωτερικού" (Συντακτική ομάδα: πασπαλάκης 
ευάγγελος, Μακρή Αλεξάνδρα, Μηλιοπούλου-
κομπούρη Άννα-Αλκινόη)

•	 Special trip "Κοινωνική επιχείρηση στον Τουρισμό" (Συντακτική ομάδα: Μαρία καρασούλη, 
καλλιγιαννίδου παρθένα, Συμεωνίδου Μαρία)

•	 Shit Happens "Παρουσίαση εταιρίας παραγωγής και εμπορίας βιολογικών λιπασμάτων" (Συντακτική 
ομάδα: πανίδης Αλέξανδρος, πέγιος νικόλαος, Σταμάτης Χρήστος) 

ειδικότερα, η συντακτική ομάδα University Camp of Greece του ΑπΘ εντυπωσίασε με την παρουσίαση του 
Business Plan "Πρότυπη πανεπιστημιακή κατασκήνωση αντάξια του εξωτερικού" και δέχτηκε πρόταση 
συνεργασίας από τον πρύτανη του ΑπΘ, κο ιωάννη  Μυλόπουλου, που ήταν κεντρικός ομιλητής στο πάνελ 
«Ανθρώπινο δυναμικό: επένδυση στη Γνώση».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.ka-business.gr/pages/nextgen 

ενημερωτικές συναντήσεις - εργαστήρια - Σεμινάρια

➢ σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις

Πραγματοποιήθηκαν 10 ομαδικά εργαστήρια κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-14, στο 



1ο  περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης στην ιατρική Σχολή. Στόχος των εργαστηρίων είναι 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. παρέχεται πρώιμη ενημέρωση 
και κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη για αναζήτηση Μεταπτυχιακών και Υποτροφιών στην ελλάδα και στο 
εξωτερικό, καθώς και εύρεση εργασίας και πρακτικής Άσκησης στην ελλάδα και στο εξωτερικό. τα ομαδικά 
εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 211 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢ ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού 

πραγματοποιήθηκαν 9 ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2013-14, στο 1ο και στο 3ο περιφερειακό Γραφείο διασύνδεσης. 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 πραγματοποίησαν 
και συντόνισαν εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Γδ και αφορούσαν στα εξής: στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, 
stress & time management, βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής προσωπικού, 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και Γαλλία. τα ομαδικά εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά 136 
φοιτητές και απόφοιτοι.

➢ Ιατρική ειδικότητα – Αγροτικό Ιατρείο 

πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις για τελειόφοιτους ιατρικής Σχολής στο 1ο περιφερειακό 
Γραφείο διασύνδεσης στο τμήμα ιατρικής, πριν την ορκωμοσία του οκτωβρίου. Στις εκδηλώσεις αυτές 
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 38 φοιτητές της ιατρικής Σχολής.

➢ Online Διαγωνισμός Bloomberg Aptitude Test (BAT)

το διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 οκτωβρίου διοργάνωσε το Γραφείο διασύνδεσης ΑπΘ σε 
συνεργασία με το Bloomberg Institute. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 61 φοιτητές (19 από το ΑπΘ και 
42 από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

➢ ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γαλλία

πραγματοποιήθηκαν 5 ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γαλλία κατά το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδ. έτους 2013-14, 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 εκπροσώπους 
του Γαλλικού ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Στις συναντήσεις συμμετείχαν 10 φοιτητές και απόφοιτοι.

➢ ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές στη Γερμανία 

πραγματοποιήθηκαν 7 ενημερωτικές συναντήσεις για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία κατά το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-14 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 Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Στις συναντήσεις συμμετείχαν 41 φοιτητές και 
απόφοιτοι.



➢ σεμινάριο καριέρας

εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού με θέμα «οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος & 
συνοδευτικής επιστολής» πραγματοποίησε στις 18 δεκεμβρίου 2013 το Γραφείο διασύνδεσης σε συνεργασία 
με το τμήμα πληροφορικής ύστερα από πρόταση του προέδρου του τμήματος, κ. Βλαχάβα. το σεμινάριο 
παρακολούθησαν 28 φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος πληροφορικής. 

➢ εκπαιδευτικό Έργο της ΜοΚε

το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 η Μοκε εκπαίδευσε στα αντικείμενα της 
«επιχειρηματικότητας και καινοτομίας» 244 φοιτήτριες και φοιτητές στα 15 από τα 19 συνολικά τμήματα του 
ΑπΘ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Μοκε (οικονομικών επιστημών, πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας, 
Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας, κτηνιατρικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, ιατρικής, ποιμαντικής & κοινωνικής 
Θεολογίας, πολιτικών επιστημών, παιδαγωγικής & προσχολικής Αγωγής, τοπογράφων, τεΦΑΑ, Γεωλογίας). 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρακολούθησαν τα σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα που προσέφεραν μέλη 
δεπ του τμήματος οικονομικών επιστημών, καθώς και συνεργάτες/υποψήφιοι διδάκτορες των τμημάτων που 
συμμετέχουν στις δράσεις της Μοκε.  Στο πλαίσιο της σύνδεσης με τον κόσμο του «επιχειρείν»  ήρθαν σε 
επαφή με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων κατά τις επισκέψεις τους σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων 
και συμμετείχαν σε θεματικές διοργανώσεις των τμημάτων τους. Με το τέλος των μαθημάτων αναμένεται να 
παραδοθούν 80 επιχειρηματικά σχέδια (Business Plans), στα οποία δομούν τις καινοτόμες ιδέες τους και 
σχεδιάζουν την υλοποίησή τους, λειτουργώντας ως «εν δυνάμει επιχειρηματίες». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 35% των φοιτητών που παρακολούθησαν 
το μάθημα καινοτομία και επιχειρηματικότητα. τέλος, από αυτό το εξάμηνο δημιουργήθηκε και λειτουργεί το νέο 
πληροφοριακό υποσύστημα της Μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, του οποίου τα οφέλη αναλύονται 
παρακάτω.

Οφέλη από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΚΕ ΑΠΘ

Φοιτητές
•	 Πλήρης	ηλεκτρονική	διαχείριση	των	στοιχείων	τους
•	 Εξατομικευμένο	Περιβάλλον	χρήσης
•	 Πρόσβαση	στο	υλικό	του	μαθήματος	ανάλογα	με	τη	χρονιά	φοίτησης
•	 Ηλεκτρονική	Ενημέρωση	για	όλα	τα	συμβάντα	του	μαθήματος
•	 Δυνατότητα	επικοινωνίας	με	τα	στελέχη	της	Μονάδας	μέσω	συγκεκριμένων	φορμών
•	 Ηλεκτρονική	συμπλήρωση	και	υποβολή	της	αξιολόγησης	του	μαθήματος

Επιστημονικά Υπεύθυνοι / Επιστημονικοί Συνεργάτες
•	 Επισκόπηση	σε	πραγματικό	χρόνο	του	προγράμματος
•	 Ηλεκτρονική	Διαχείριση	φοιτητών	(ανά	Τμήμα)

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
•	 Επισκόπηση	σε	πραγματικό	χρόνο	όλων	των	παραμέτρων	του	προγράμματος
•	 Αποτελεσματικότερη	και	αμεσότερη	επικοινωνία	με	όλα	τα	εμπλεκόμενα	μέρη
•	 Ψηφιακό	Καταθετήριο	Εργασιών	και	Ψηφιακή	Αποθήκευση	τους.
•	 Πλήρης	ηλεκτρονική	διαχείριση	όλων	των	παραμέτρων	του	συστήματος	της	ΜΟΚΕ


