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ΔΑΣΤΑ

ΤΕΙ Αθήνας

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Από τις 11-10-2011,
λειτουργεί σελίδα στο FaceBook
με τίτλο: Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Αθήνας.
Περισσότερα: http://www.facebook.
com/pages/Δομή-Απασχόλησης
Συντακτική Επιτροπή
Πρόεδρος

-και-Σταδιοδρομίας-ΤΕΙΑθήνας/172761906142431

Δ. Νίνος
ομότιμος καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ
Μέλη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π. Καλδής

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ε.Υ.: Δ. Νίνος

Πρακτικής Άσκησης
Κ. Βουδούρης

Τ: 210 5385174, F: 210 5385852
Ε: dasta@teiath.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

http://www.teiath.gr/dastateia

Γραφείου Διασύνδεσης
Α. Νασιόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γραφείο Διασύνδεσης

Μονάδας Καινοτομίας

Ε.Υ.: Κ. Βουδούρης

και Επιχειρηματικότητας

Τ: 210 5385182, F: 210 5385181
Ε: career@teiath.gr

Υπεύθυνη ύλης

www.career.teiath.gr

Ι. Αναστασάκου
Προϊσταμένη υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ
Πρακτική Άσκηση
Ε.Υ.: Π. Καλδής

Σχεδιασμός έκδοσης
Ε. Παναγιωτίδη

Τ: 210 5385846, F: 210 5385719
Ε: gpa@teiath.gr

efipanpan@yahoo.gr

http://praktask.teiath.gr/

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Ε.Υ.: Α. Νασιόπουλος

Τ: 210 5385383, 210 5385713
Ε: moke@teiath.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ

Θέλετε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό της ΔΑΣΤΑ στο e-mail σας;
Στείλτε μας email με τον τίτλο «newsletter ΔΑΣΤΑ» στο dasta@teiath.gr
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ΝΕΑ από το ΤΕΙ Αθήνας

Φοιτητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός του ΤΕΙ Αθήνας
Το

ΤΕΙ

Αθήνας

προκηρύσσει

διαγωνισμό

φωτογραφίας με θέμα «Ελληνική φύση και ζωή».
Το θέμα περιέχει τρεις υποκατηγορίες: «Φυσικά
τοπία και μνημεία», «Στιγμιότυπα της ελληνικής
ζωής από την καθημερινότητα ή από ήθη και
έθιμα» καθώς και «Προσωπογραφίες ελληνικών
φυσιογνωμιών».
Στόχος είναι η ανάδειξη του ελληνικού «τοπίου». Με
ένα μέρος από τα έργα των διαγωνιζομένων που
θα υποβληθούν, θα δημιουργηθεί μια έκθεση στα
τέλη Δεκεμβρίου σε εκθεσιακό χώρο του Δήμου
Αθηναίων, με τη στήριξη του Συνδέσμου Υποτρόφων
Ιδρύματος Ωνάση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες
και απόφοιτοι/τες του ιδρύματος, ερασιτέχνες ή
επαγγελματίες φωτογράφοι, ανεξάρτητα από ηλικία
ή φύλο.
Κάθε διαγωνιζόμενος-η μπορεί να υποβάλει από
ένα έως δύο έργα, τα οποία όμως θεωρούνται ενιαία
συμμετοχή. Επομένως, δεν μπορεί να βραβευθεί
για περισσότερα από ένα έργα του. Τo κάθε
έργο πρέπει να υποβληθεί σε μορφή jpeg ή raw,
ανάλυση 300dpi και κάθε e-mail δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 8 Μbyte, αναφέροντας απαραίτητα το
ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου-ης, τη Σχολή
και τον Αριθμό Μητρώου του Τμήματός του/της,
καθώς και τη θεματική υποκατηγορία, στην οποία
διαγωνίζεται.
Τα έργα θα κριθούν από 11μελή Κριτική Επιτροπή
και θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία - χορηγίες
και τρεις (3) έπαινοι ανά θεματική υποκατηγορία,
συνοδευόμενα από μετάλλια και διπλώματα.
Οι

υποψηφιότητες

θα

ηλεκτρονική διεύθυνση

υποβάλλονται

στην

photogreece@teiath.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ
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ΝΕΑ από τη ΔΑΣΤΑ και τις Δομές της

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Θερινό Σχολείο της ΜΟΚΕ
του ΤΕΙ Αθήνας
Το
και

Θερινό

Σχολείο

της

Μονάδας

Επιχειρηματικότητας

του

Καινοτομίας

ΤΕΙ

Αθήνας

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 9
έως τις 16 Ιουλίου 2014 στο κτίριο της ΣΤΕΦ στο
εργαστήριο τηλεπικοινωνιών.
Τα

σεμινάρια,

συνολικής

διάρκειας

36

ωρών,

αφορούσαν στις θεματικές ενότητες: 1. Καινοτομία
και

Δημιουργικότητα,

2.

Επιχειρηματικότητα

και

Καινοτομία. Επιχειρηματικό Σχέδιο και 3. Εργαστήριο
από την Ιδέα στην Επιχείρηση.
Στο κάθε σεμινάριο μπορούσαν να συμμετέχουν έως
20 φοιτητές ή απόφοιτοι του Ιδρύματος, οι οποίοι
έλαβαν και βεβαίωση συμμετοχής.
Δεδομένης της θετικής ανταπόκρισης και της μεγάλης
συμμετοχής των φοιτητών /αποφοίτων εκτιμάται ο

ΠΜΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

επαναπρογραμματισμός νέων αντίστοιχων δράσεων.

ΠΜΣ με τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα του ΤΕΙ Αθήνας
Το τμήμα Νοσηλευτικής, έχοντας την απαιτούμενη
εμπειρία και τεχνογνωσία της επιτυχούς προγενέστερης
διοργάνωσης Π.Μ.Σ. από το 2006, σε σύμπραξη με
την Ιατρική Σχολή Αθηνών και την Ιατρική Σχολή του
Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου

Θράκης,

λειτουργεί

πλέον αυτόνομα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τραύματα και Έλκη,
Θεραπεία - Φροντίδα», το οποίο αποσκοπεί στην
προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας,
παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση
στους φοιτητές του, με γνώμονα την ικανοποίηση των
ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι τέσσερα (4)
εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν

στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και την
υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής.
Πληροφορίες: http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/trauma/

ΙΟΥΛΙΟΣ

έρευνα και εξετάσεις). Το τέταρτο εξάμηνο αναφέρεται
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Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας

ΠΜΣ με τίτλο «Νευρολογικά Νοσήματα -Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη
σε Ενδείξεις» του ΤΕΙ Αθήνας
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. διοργανώνει
Μεταπτυχιακό
«Νευρολογικά

Πρόγραμμα

Σπουδών

με

Νοσήματα-Σύγχρονη

τίτλο

Πρακτική

Βασισμένη σε Ενδείξεις».
Στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή της απαραίτητης
γνώσης και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων
σε επαγγελματίες υγείας ώστε να διασφαλιστεί σε
νευρολογικούς

και

νευροχειρουργικούς

ασθενείς

παροχή φροντίδας υγείας βασισμένη σε πρόσφατα
ερευνητικά δεδομένα και ενδείξεις.
To Π.Μ.Σ. υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου
εκπονείται η διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα
διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα
Πληροφορίες:

http://www.teiath.gr/seyp/nursing_a/

ebnd/?lang=el

ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του ΤΕΙ Αθήνας
Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας
διοργανώνει αυτοδύναμο και καινοτόμο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών

Σπουδών

με

και Τεχνολογία Τροφίμων -

τίτλο

«Επιστήμη

Master of Science

in Food Science and Technology». Το ΠΜΣ έχει
δυο κατευθύνσεις: 1. Επεξεργασία, Συντήρηση &
Καινοτομία Τροφίμων (Food Processing, Preservation
& Innovation) και 2. Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων
(Food Quality Management).
Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει
το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης
και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην
ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.
Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί
κατ’ ελάχιστο τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο
και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία

Διπλωματικής Εργασίας.
Πληροφορίες: http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/
categories.php?mid=14960&id=32309&lang=el

ΙΟΥΛΙΟΣ

Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της
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Μεταπτυχιακό στο ΤΕΙ Αθήνας

ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία της Ενέργειας - Energy Technology» του ΤΕΙ
Αθήνας
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πραγμάτευση
Τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε το κοινό

των τρεχόντων ζητημάτων στο επιστημονικό πεδίο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

της Ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της

του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής

Ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών

Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας

με στρατηγικές διαχείρισης.

σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών

Σκοποί

και Φυσικών Επιστημών (School

θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου στον τομέα

of Engineering and Physical Sciences)

των Τεχνολογιών και ευρύτερη γνώση και δεξιότητες

του Πανεπιστημίου Heriot-Watt της Σκοτίας

στον τομέα της Ενέργειας και η παροχή ειδίκευσης

του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο:

υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης, για

«Τεχνολογία της Ενέργειας - Energy

επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της

Technology», Αριθμός ΦΕΚ 1359/Β-28.5.2014.

Ενέργειας και των νέων τάσεων σε αυτήν.
Η

του

Προγράμματος

παρακολούθηση

των

είναι

η

παροχή

μαθημάτων

του

Το Μεταπτυχικό Πρόγραμμα απονέμει

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of

τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Science-MSc) είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία

(ΜΔΕ) στην «Τεχνολογία της Ενέργειας»

τους διεξάγεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

- Master of Science (MSc) in «Energy
Technology». Ο χορηγούμενος τίτλος

Χρονική διάρκεια και δίδακτρα

είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού

Η

από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

χρονική

διάρκεια

για

την

απονομή

του

ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα σπουδών στο
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα
(04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής
φοίτησης.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το συνολοκό κόστος
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 4.000 €.
Δικαιολογητικά - Υποβολή Αιτήσεων
Η αποστολή της αίτησης και των διακαιολογητικών
μπορεί να γίνει είτε μέσω e-mail (στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

teiaenerg@teiath.gr)

είτε

μέσω

ταχυδρομείου.
Πληροφορίες
teiaenerg@teiath.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ

Σαμαράκου, Καθηγήτρια.
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Διαγωνισμοί

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Startups για 3η χρονιά στην Ελλάδα
«Get In The Ring, The Investment Battle»
Το «Get In The Ring» αποτελεί τον κορυφαίο
διαγωνισμό για startups με επίκεντρο την τη
δικτύωση, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.
Πρόκειται για μια διεθνής μάχη επενδύσεων που
δίνει την ευκαιρία σε startups να διαγωνιστούν
στην αρένα του παγκόσμιου Ring, παρουσιάζοντας
την επιχειρηματική τους ιδέα και διεκδικώντας
χρηματοδότηση ύψους έως και €1.000.000.
Πληροφορίες: http://industrydisruptors.org/

Διαγωνισμός για κατασκευή video games σε Windows 8 και Windows
Phone με την πλατφόρμα Unity
Ο διαγωνισμός αφορά την κατασκευή παιχνιδιών
στην πλατφόρμα Unity για πλατφόρμες Windows
8.1 και Windows Phone 8.
Πληροφορίες: http://unitygr.azurewebsites.net/

Παράταση υποβολής συμμετοχών στο Innovation Project 2.0
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργανώνεται από τον
Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Industry
Disruptors - Game Changers (ID-GC) ο μοναδικός
διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
στον χώρο της υγείας, ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0.
Πληροφορίες: http://innovationproject.
gr/site/paratasi-summetoxon/

Μεταπτυχιακά
ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
(ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του έβδομου κύκλου

Υποβολή δικαιολογητικών έως 12 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: http://www.uom.gr/index.
php?tmima=214&categorymenu=3

ΙΟΥΛΙΟΣ

(Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές.
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του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
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Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική» του TΕΙ Κρήτης
Σκοπός του ΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»
είναι

να

προετοιμάσει

υψηλού

επιπέδου

επαγγελματίες, με εξειδικευμένες γνώσεις και
δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχή
σταδιοδρομία,

στον

απαιτητικό

και

γρήγορα

εξελισσόμενο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής.
Πληροφορίες: http://www.teicrete.gr/msc-accaud/

ΠΜΣ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015
30 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη με κατευθύνσεις Τοπική Ανάπτυξη,
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Αγωγή Καταναλωτή.
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 25 Ιουλίου
Πληροφορίες: http://www.hua.gr/index.php/el/201006-04-08-44-44142

ΠΜΣ MBA πλήρους φοίτησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το

Τμήμα

Οργάνωσης

και

Διοίκησης

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για
το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ανακοινώνει την έναρξη
της νέας σειράς του μεταπτυχιακού προγράμματος
ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.
Υποβολή δικαιολογητικών έως 30-7-2014
Πληροφορίες: http://www.mba-unipi.gr/

ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα» του ΤΕΙ ΑΜΘ
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει
στην Καβάλα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Master in Innovation in Technology &

Προθεσμία: 31-7-2014, Έναρξη: 4-10-2014
Πληροφορίες: http://ed.teikav.edu.gr/dee/index.php/
ekpaideysi/metaptyxiaki/metaptyxiako

ΙΟΥΛΙΟΣ

και Επιχειρηματικότητα».
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Μεταπτυχιακά

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση
της Υγείας» του ΠΑ.ΠΕΙ
Το

Τµήµα

Οικονοµικής

Επιστήµης

του

Πανεπιστηµίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους
φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Οικονοµικά και Διοίκηση της Υγείας» που
διοργανώνει για τον ακαδηµαϊκό κύκλο 2014-2016.
Υποβολή αιτήσεων έως 31-7-2014.
Πληροφορίες: http://www.unipi.gr/metapt/metapt_index.html

ΠΜΣ «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το

Τμήμα

Επιστημών

της

Προσχολικής

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την
οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Διδακτική Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και

της

Επικοινωνίας

στην

Εκπαίδευση:

Διεπιστημονική προσέγγιση», το οποίο απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ
1137, 05/05/2014).
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή σύντομου
βιογραφικού σημειώματος έως 14 Σεπτεμβρίου 2014
στην ηλεκτρονική διεύθυνση psemdt@aegean.gr
Πληροφορίες: http://www.pse.aegean.gr/dithenet/

Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδος: Μεταπτυχιακό «Τέχνη, Δίκαιο
και Οικονομία»
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα
για

την

παρακολούθηση

του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο

2014-2015. Η διδασκαλία των μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.
Πληροφορίες: http://www.hum.ihu.edu.gr/

ΙΟΥΛΙΟΣ

Art, Law and Economy) για το ακαδημαϊκό έτος
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Υποτροφίες

Προγράμματα Υποτροφιών από το ΙΚΥ για το προσεχές διάστημα

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει
τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους υποτρόφους
ότι για το προσεχές διάστημα, και έως το τέλος
Σεπτεμβρίου

2014,

αναμένεται

η

προκήρυξη

προγραμμάτων υποτροφιών.
Πληροφορίες: http://www.iky.gr/

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright - Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών
για Έλληνες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
Ανακοινώθηκε ο νέος κύκλος υποτροφιών του
Ιδρύματος Fulbright για το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016.
Πληροφορίες: http://www.fulbright.gr/scholar_gr_greek.
html

IKY: Tέσσερις θέσεις Μεταπτυχιακών υποτροφιών για ομογενείς φοιτητές
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει
στις 20-8-2014.
Πληροφορίες: www.iky.gr

Παγκόσμιο συνέδριο GEC για τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις
Το

Παγκόσμιο

Συνέδριο

Επιχειρηματικότητας

(GEC), η μεγαλύτερη διεπιστημονική συγκέντρωση
των

κορυφαίων

νεοφυών

επιχειρήσεων

και

εκπροσώπων του παγκόσμιου επιχειρηματικού
οικοσυστήματος,

θα

διεξαχθεί

στην

Κροατία

στις 20-27 Σεπτεμβρίου 2014 και θα έχει θέμα
«The Entrepreneurial Mindset: From idea το
Success».
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Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/

ΙΟΥΛΙΟΣ
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Εκπαίδευση /Κατάρτιση

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα από την Ακαδημία Πλάτωνος
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών διοργανώνεται από το Σεπτέμβριο έως
τον Νοέμβριο του 2014 ο έκτος (6ος) κύκλος
εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας
για ενήλικους πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία,
το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό
σύστημα της κοινωνίας.
Υποβολή αιτήσεων έως 27-7-2014
Πληροφορίες: http://www.plato-academy.gr/project/el

ΕΚΠΑ: Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
Το

Κέντρο

Εκπαίδευσης

Μελέτης
του

Ψυχοφυσιολογίας

Πανεπιστημίου

και

Αθηνών

διοργανώνει για ενδέκατο κατά σειρά έτος ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ειδική Αγωγή.
Πληροφορίες: http://kemepse.com

Νέο E-learning Πρόγραμμα απο το ΕΚΠΑ: Η Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
από Μαθητές με Δυσλεξία
Το Πρόγραμμα «Η Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
από Μαθητές με Δυσλεξία» που διατίθεται από το
E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στοχεύει στο να ενημερώσει τους καθηγητές ξένων
γλωσσών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι μαθητές με δυσλεξία στην εκμάθηση ξένων
γλωσσών και να τους διδάξει τρόπους με τους
οποίους θα μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τη
διδασκαλία τους ώστε να εντάξουν τους μαθητές με
δυσλεξία στην τάξη τους.
Πληροφορίες: http://elearn.elke.uoa.gr/

ΙΟΥΛΙΟΣ

Εκπαίδευση
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Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης

Νέο πρόγραμμα για 50.000 ανέργους - Voucher 2014
Νέο

επιδοτούμενο

πρόγραμμα

Κατάρτισης

&

Απασχόλησης Ανέργων μέσω επιταγής κατάρτισης
«Voucher» αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις
επόμενες μέρες.
Το

πρόγραμμα

με

αντίστοιχους

αναμένεται
όρους

και

να

υλοποιηθεί

διαδικασίες

που

εφαρμόστηκαν το 2013 για τη δράση «Επιταγή
Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29
ετών» και θα αφορά 50.000 θέσεις πρακτικής
άσκησης. Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων
αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.
Πληροφορίες: https://docs.google.com/forms/d/1WcFmE_
uaAC1NaezxAwdxUlvoDYnW902gktwTspFybqo/viewform

Νέο πρόγραμμα Voucher για 1.200 ανέργους στον κλάδο της Υγείας
Νέο

επιδοτούμενο

πρόγραμμα

Κατάρτισης

&

Απασχόλησης Ανέργων στον κλάδο της Υγείας μέσω
επιταγής κατάρτισης «Voucher» προκυρήχθηκε
από το Υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα
αναμένεται να υλοποιηθεί με αντίστοιχους όρους
και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη δράση
«Κατάρτιση Ανέργων - Επαγγελματιών Υγείας σε
Θέματα Μεταρρύθμισης της Υγείας (Βελτιστοποίηση
Λειτουργίας Μονάδων Υγείας)» και θα αφορά 1.200
θέσεις πρακτικής άσκησης.
Υποβολή αιτήσεων από 22-7-2014 έως 28-7-2014
Πληροφορίες: https://docs.google.com/forms/d/1D0QJiVdgGM1E6er_
kqnRV_b1IoGLImNLILwTLSkLbGA/viewform

ΟΑΕΔ: 10.000 ευρώ σε ανέργους για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση
Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τη συνέχιση της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης
στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 30

νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο
«Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην
καινοτομία».

ΙΟΥΛΙΟΣ

Πληροφορίες: info@hft.gr

12



Άλλα ενδιαφέροντα

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων MEDICA 2014
στον τομέα της Υγείας
Διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων
στον τομέα της Υγείας διοργανώνει στις 12-14
Νοεμβρίου 2014 στο Ντίσελντορφ (Γερμανία) το
Enterprise Europe Network.
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα διεξαχθούν
στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «MEDICA 2014»,
η οποία πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 15
Νοεμβρίου και αποτελεί το σημαντικότερο σημείο
συνάντησης του τομέα της ιατρικής, σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Το

συντονιστής

Εθνικό
του

Κέντρο

Enterprise

Τεκμηρίωσης,

Europe

Network-

Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών
επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αξίζει
να σημειωθεί ότι κατά την περσινή διοργάνωση
πραγματοποιήθηκαν 800 συναντήσεις με 240
συμμετέχοντες από 30 χώρες.
Πληροφορίες: http://www.b2match.eu/medica2014/
registration

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Έργου
για Εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας
και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα
Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του
Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Εκπαίδευση

και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ.2059/98/24.06.14 απόφαση του Δ.Σ.
ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ: ΒΘΦΤ46ΨΖΣΠ-ΥΦΒ) απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης.
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 30

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 17-7-2014
έως 1-8-2014 (ώρα 15:00)
Πληροφορίες: http://applications.inedivim.gr/ideke/
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Άλλα ενδιαφέροντα

«Κάνε την Κίνησή σου», 29-9-2014 έως 5-10-2014
Στο φιλόξενο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης παρουσίασε
η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
3

η

την

φετινή

πανευρωπαϊκή,

για

συνεχόμενη χρονιά, δραστηριότητα NOW

we MOVE, που θα συγκεντρώσει δράσεις από
διάφορες συλλογικότητες και όχι μόνο, την περίοδο
29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014, σε όλη
την Ελλάδα, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός
«μαζικού αθλητισμού».
Πληροφορίες: http://www.greenwayscoop.gr/
http://nowwemove.com/

Ξεκίνησε ο θεσμός των Αριστείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
2014
Σε Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών, Βασίλειος Γρηγορίου, o Γενικός
Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρήστος
Βασιλάκος και ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς,
Παναγιώτης

Κανελλόπουλος

ανακοίνωσαν,

τη

διοργάνωση των Αριστείων Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας 2014. Η Συνέντευξη Τύπου
έλαβε χώρα την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Πληροφορίες: http://awards.eie.gr/
http://awards.eie.gr/ori-simmetochis/

BADGE: Επιχειρηματικές Συμβουλές και Καθοδήγηση στην Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των
«κοινωνικών» δεξιοτήτων (soft skills) των ομάδων
στόχου, μέσα από την πραγματοποίηση Θεματικών
Εργαστηριών (Workshops) σε ένα ή περισσότερα
αντικείμενα.

ΙΟΥΛΙΟΣ
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Πληροφορίες: www.badge-project.eu, www.kmop.gr
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Άλλα ενδιαφέροντα

Δωρεάν Καθοδήγηση για Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών
Ιδεών στους Εκπαιδευόμενους του E-Learning του ΕΚΠΑ
Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών
ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες της
κοινωνίας για Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και
Ανάπτυξη προσφέρει από τον τρέχοντα εκπαιδευτικό
κύκλο (35) στους εκπαιδευόμενούς του, Δωρεάν
Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επιχειρηματικής
Καθοδήγησης (startup mentoring) στο πλαίσιο
της συνεργασίας του με την εταιρεία ProjectYou.
Πληροφορίες: http://elearn.elke.uoa.gr/news.html

Υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος για το επάγγελμα
του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου
Υπεγράφη, την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014,
από τον υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη, το
Προεδρικό

Διάταγμα

για

«τον

Καθορισμό

των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος
Διαιτολόγου-Διατροφολόγου».
Πληροφορίες:

http://www.onmed.gr/ygeia-

politiki/item/316648-katoxyrosi-ton-diaitologondiatrofologon-me-to-pd-tou-m-voridi

Η Επιτροπή ανακοινώνει τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας»,
με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την αθλοθέτηση πέντε βραβείων
καινοτομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη νέα
πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας»,
με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την
αθλοθέτηση πέντε βραβείων καινοτομίας στο
πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020», για το
οποίο θα διατεθούν 80 δισ. Ευρώ.
Πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_

ΙΟΥΛΙΟΣ
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Άλλα ενδιαφέροντα

Δημοσιεύτηκαν τα Επιχειρησιακά Προγραμμάτα του ΕΣΠΑ 2014-2020
όπως υποβλήθηκαν στην Ευρωπαική Επιτροπή
Εχουν δημοσιευτεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του Νέου ΕΣΠΑ όπως υποβλήθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουλίου 2014.
Αναλυτικά έχουν δημοσιευτεί τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) που αφορούν
στις Περιφέρειες της χώρας και τα εξής Τομεακά
Προγράμματα:
1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
2. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη
3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση
4. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
5. Τεχνική Βοήθεια
Πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/
StaticNewProgrammingPeriod.aspx

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πράσινα
Οχήματα 2014
Ανοικτή

βρίσκεται

προτάσεων

στο

η

πρόσκληση

πλαίσιο

του

υποβολής

προγράμματος

«Ορίζοντας 2020», «Πράσινα Οχήματα 2014».
Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την
οικοδόμηση

μιας

κοινωνίας

και

παγκοσμίως

πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση
και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση,
συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και
άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη
και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(ΕΧΕ).
Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-

ΙΟΥΛΙΟΣ
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