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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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

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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http://www.moke.teiath.gr
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ΝΕΑ του 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
1 έως 2 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 Α.Μ. του Τμήματός του/της, καθώς και τη
θεματική υποκατηγορία, στην οποία διαγωνίζεται.
Οι

υποψηφιότητες

θα

ηλεκτρονική διεύθυνση

υποβάλλονται

στην

photogreece@teiath.gr

έως τις 12.00μ.μ. της 30ης Νοεμβρίου 2014.

Συμμετοχή στη θεατρική ομάδα του ΤΕΙΑ
Όσοι φοιτητές-τριες επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη Θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας “Το τρίτο
κουδούνι” καλούνται να δηλώσουν ενδιαδέρον έως

Σπυρίδωνος, 1ος όροφος) καθημερινά 09.00 έως
15.00 ή να στείλουν τη συμμετοχή τους με e-mail
στον υπεύθυνο της θεατρικής ομάδας κ. Παναγιώτη
Σπηλιόπουλο pspiliop@teiath.gr

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Μήλου 1 & Αγίου
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την Παρασκευή 17 Οκτώβρη 2014, στο Τμήμα
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Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ «Ιστορία, Τοπική Ιστορία - Διδακτική» του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας
Στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
λειτουργεί ΠΜΣ με τίτλο «Ιστορία, Τοπική Ιστορία
Έρευνα και Διδακτική».
Υποβολή αιτήσεων έως 20 Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες: http://www.eled.uowm.gr/

ΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Στο τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής

και

Αθλητισμού

του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας λειτουργεί ΠΜΣ με τίτλο «Άσκηση,
Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».
Υποβολή αιτήσεων έως 30-10-2014
Πληροφορίες: www.med.uth.gr/pmsasa,
www.med.uth.gr, www.pe.uth.gr

ΠΜΣ «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Στο Tμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης λειτουργεί
ΠΜΣ με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη».
Υποβολή αιτήσεων έως 25-10-2014
Πληροφορίες: http://diabetes.teithe.gr/

ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ
Θεσσαλίας λειτουργεί ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση και
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων».
Υποβολή αιτήσεων έως 29-10-2014
Πληροφορίες: http://www.teilar.gr/tei_msc.php

ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού».
Υποβολή αιτήσεων έως 6 Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες: http://www.prd.uth.gr/el/
http://www.econ.uth.gr/

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργούν Π.Μ.Σ. με τίτλο
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Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών
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Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ στην Επιστήμη της Μετάφρασης του Ιόνιου Πανεπιστημίου
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Π.Μ.Σ. με τίτλο
Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο οδηγεί σε
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο
γνωστικό πεδίο. Οι εξετάσεις επιλογής θα
διεξαχθούν από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες:

http://www.ionio.gr/central/gr/

announcements/read/6127

Μεταπτυχιακά προγράμματα 2014-2015 του Διεθνές Πανεπιστημίου
Ελλάδος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το μοναδικό
δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο στη χώρα μας,
ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά
του προγράμματα για λίγες ακόμα μέρες, έως την
συμπλήρωση των προσφερόμενων θέσεων.
Πληροφορίες: http://www.ihu.edu.gr/

Ημερίδα για μεταπτυχιακά στις ΗΠΑ (Αθήνα)
Την ετήσια εκδήλωσή του για τις σπουδές στα
αμερικανικά πανεπιστήμια, οργανώνει την ερχόμενη
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το ελληνικό παράρτημα του
ιδρύματος Φουλμπράιτ.
Εκπρόσωποι του ιδρύματος, καθώς και απόφοιτοι
από Πανεπιστήμια και Κολλέγια των Ηνωμένων
Πολιτειών,

θα

βρίσκονται

στη

διάθεση

των

ενδιαφερόμενων, προκειμένου να παράσχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές τους.
Πληροφορίες: www.fulbright.gr

στιγμή 15 μεταπτυχιακά και 4 προπτυχιακά
προγράμματα εξ αποστάσεως με ένα πρόγραμμα
που συνεχώς εμπλουτίζεται.
Πληροφορίες: www.unic-greece.gr

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει αυτή τη
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15 μεταπτυχιακά και 4 προπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Εκπαίδευση ενηλίκων

Πρόγραμμα e-learning «Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων»
από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το

Πρόγραμμα

Επαγγελματικής

Δια

Βίου

Εκπαίδευσης

Μάθησης
του

και

Τμήματος

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το
σεμινάριο-μάθημα «Εισαγωγή στην Ανάπτυξη
Προϊόντων».
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 μήνες (12
εβδομάδες)
20

ενώ

Οκτωβρίου.

τα
Οι

μαθήματα
αιτήσεις

ξεκινούν

συμμετοχής

υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: elearning.xrh.unipi.gr

Νέα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) για τη νέα
Εκπαιδευτική Περίοδο (2014-2015) συνεχίζει τη
λειτουργία του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του
Δήμου Αγίας Παρασκευής. Στο πλαίσιο του
Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται προγράμματα γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Πληροφορίες: www.e-dimosio.gr

Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κ.Δ.Β.Μ. από τον Δήμο
Αθηνών
Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν
και μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την
ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Υποβολή αιτήσεων: 1 έως 15 Οκτωβρίου 2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Πληροφορίες: http://espaergasia.gr/?p=18118
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Εκπαιδευτικά νέα

Ημέρες καριέρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νοσηλευτές
Η Grecruitment, στο πλαίσιο της συνεργασίας
της με Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής
του Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας, καλεί
Έλληνες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες στις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, στις 7 και 8-10-2014 αντίστοιχα,
για την πλήρωση θέσεων εργασίας.
Πληροφορίες: www.e-dimosio.gr

Ξεκινάει ο 24ος Κύκλος Μαθημάτων στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Αρχαιογνωσία,
ελληνικό

αστροφυσική,

μυθιστόρημα,

γλώσσα,

φιλοσοφία,

αρχαίο
ιστορία

ευρωπαϊκής μουσικής είναι οι θεματικοί τομείς
του 24ου Κύκλου Μαθημάτων του Ελεύθερου
Πανεπιστημίου στη Στοά Βιβλίου. Τα μαθήματα
αρχίζουν τον Οκτώβριο και θα διαρκέσουν μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2014.
Πληροφορίες: www.stoabibliou.gr

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η

δράση

«Ανοικτά

Ψηφιακά

Μαθήματα

στο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει ως στόχο την ανάπτυξη
ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων, στα οποία θα
έχουν ελεύθερη πρόσβαση τόσο οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και το ευρύ κοινό. Με
τη δράση θα υποστηριχθεί και θα ενισχυθεί ο δημόσιος
χαρακτήρας και η αποστολή του Πανεπιστημίου.
Πληροφορίες: http://opencourses.uom.gr/

Σχολικός Εκφοβισμός: 3μηνο e-learning Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
αλλά και σε συμβούλους, κοινωνικούς επιστήμονες
και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές

επίλυση των διάφορων προβλημάτων συμπεριφοράς
που προκύπτουν από το σχολικό εκφοβισμό και τη
συνακόλουθη θυματοποίηση σε παιδιά κι εφήβους.
Πληροφορίες: http://elearn.elke.uoa.gr/

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για την αποτελεσματική
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σχετικών κλάδων αλλά και σε γονείς, προκειμένου να
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Ημερίδες - Σεμινάρια

4μηνο σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft
Excel» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
Το

Πρόγραμμα

Επαγγελματικής

Δια

Βίου

Εκπαίδευσης

Μάθησης
του

και

Τμήματος

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριομάθημα «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο
Microsoft Excel».
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά
έως 15 Οκτωβρίου ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 20
Οκτωβρίου.
Πληροφορίες: elearning.xrh.unipi.gr

Ημερίδα «Σπουδές στη Γαλλία» (Αθήνα)
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Eλλάδος και το γραφείο
Campus France σας προσκαλούν στην Ημερίδα
«Σπουδές στη Γαλλία» το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
2014 στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου
Αθηνών, Σίνα 31.
Πληροφορίες: http://www.grece.campusfrance.org/

Ημερίδα «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις» του Κέντρου Στήριξης
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας οργανώνει
την 1η ημερίδα ενημέρωσης του επιχειρηματικού
κοινού, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 15:30
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Κέντρο
Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων:
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις».
Πληροφορίες: http://developathens.gr/el/ekdiloseis/
imerida1

Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές στην Πρεσβεία της Γαλλίας,
Ίδρυμα Μποσδάκη
Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα προκηρύσσει

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του
2014. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις
30-9-2014 εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Πληροφορίες: www.bodossaki.gr

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

διάρκειας έξι μηνών σε οργανισμούς στην Γαλλία.
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την επιχορήγηση δύο θέσεων για πρακτική άσκηση
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Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές

25 υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές από το κοινωφελές ιδρυμα Ιωάννη
Σ. Λάτση 2014-15
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές
σπουδές

το

Υποτροφίες

ακαδημαϊκό
θα

έτος

χορηγηθούν

2014-15.

σε

Οι

αποφοίτους

ελληνικών εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης του
σχολικού έτους 2013-14, που ολοκλήρωσαν την
εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.
της χώρας ως πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος
2014-15.
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: Παρασκευή
3 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.
Ανακοίνωση

αποτελεσμάτων:

τέλη

Νοεμβρίου

2014.
Πληροφορίες:

http://www.latsis-foundation.org/

gr/82/upotrofies.html

3 υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές από το κληροδότημα της «Μαρίας
Παν. Σπανούδη
Το

Εφορευτικό

Συμβούλιο

της

Βιβλιοθήκης,

σεβόμενο τη βούληση της διαθέτιδος Μαρίας Παν.
Σπανούδη αφού επισκεύασε και ανακαίνισε το
επί της Ιπποκράτους 92 στην Αθήνα, χορηγηθέν
διαμέρισμα, το παραχωρεί υπό μορφή υποτροφιών
σε 3 φοιτητές ή φοιτήτριες για δωρεάν διαμονή
σε ατομικά δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα για το
ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE 2014
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE
έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοετών φοιτητών
Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, από όλους τους νομούς της Ελλάδας,
με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και καλή σχολική

Πληροφορίες: www.ote-cosmote-scholarships.gr

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υποβολή αιτήσεων έως 20-10-2014, στις 17:00.
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επίδοση, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
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Υποτροφίες εξωτερικού

Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και
διδακτορικούς φοιτητές
Υποτροφίες

της

προπτυχιακούς
ακαδημαϊκούς

Σλοβακικής
και

κυβέρνησης

διδακτορικούς

διδασκάλους,

για

φοιτητές,

ερευνητές

και

καλλιτέχνες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως 31-10-2014 και ώρα
Σλοβακίας 16.00.
Πληροφορίες: http://www.stipendia.sk
http://www.scholarships.sk

Yποτροφίες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16
Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
ανακοίνωσε

το

Πρόγραμμα

Υποτροφιών

της

Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
για

το

ακαδημαϊκό

έτος

2015-2016,

που

απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών
Πανεπιστημίων,

υποψήφιους

διδάκτορες

και

μεταδιδακτορικούς ερευνητές.
Πληροφορίες: http://www.daad.gr/gr/24925/index.html

Υποτροφίες της κυβέρνησης της Ελβετίας για το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016
Οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας θα χορηγήσουν
υποτροφίες για έρευνα σε υποψηφίους κατόχους
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2015-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν
τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα της αίτησής
τους είτε στην Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
είτε στο Federal Commission for Scholarships for
Foreign Students (FCS). Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων είναι 31η Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες: http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Υποτροφίες

Υποτροφίες της DAAD
Το πρόγραμμα υποτροφιών της ομοσπονδιακής
δημοκρατίας της Γερμανίας για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους
Ελληνικών Πανεπιστημίων, υποψήφιους διδάκτορες
και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Θα χορηγηθούν:
 Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας
 Υποτροφίες για Θερινά Τμήματα
σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
Ειδικά προγράμματα

 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

που θα πραγματοποιηθούν:

 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές /

 Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον
 ΙΚΥDA- Διασυνοριακή έρευνα
 DLR-DAAD Research Fellowshipsin the fields

μεταδιδακτορικές σπουδές/ έρευνα
 Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες
Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων

of Space, Aeronautics, Energy and
Transportation Research.
 πρακτική εξάσκηση για φοιτητές των φυσικών

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής
αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

επιστημών και των κλάδων μηχανικών και

του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD

ICAthen

μηχανολογίας, καθώς και γεωπονίας

(Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών

και δασοπονία.

Αθηνών): http://www.daad.gr/gr/24925/index.html
Πληροφορίες: www.daad.gr

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί ΠΜΣ τα
οποία συνάδουν με τις σύγχρονες προσεγγίσεις
στην

επιστήμη

της

Παιδαγωγικής,

τα

αναμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα, τους
στόχους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τις
ανάγκες της κοινωνίας σήμερα και αύριο. Πέρα
από τα εξ αποστάσεως προγράμματα, η Σχολή
Επιστημών της Αγωγής λειτουργεί δια ζώσης
τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα
οποία αφορούν στα ακόλουθα:
• Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής
• Μάστερ στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική
καθοδήγηση
• Μάστερ στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας
2014 | ΤΕΥΧΟΣ 32

• Μάστερ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Υποβολή αιτήσεων έως 14 Οκτωβρίου 2014.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Πληροφορίες: www.frederick.ac.cy
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Υποτροφίες

Υποτροφίες από το Παγχιακό Ίδρυμα «Ιωάννου Δ. Πατέρα»
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ
Δ. ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το ακαδημαΐκό
έτος 2014-2015 υποτροφίες για σπουδαστές και
επιστήμονες καταγόμενους από το Νομό Χίου για
σπουδές σε ΑΕΙ και για μεταπτυχιακές σπουδές σε
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βορείου Αμερικής.
Οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά πρέπει να
περιέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος το
αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2014.
Έναρξη υποβολής 11-9-2014
Λήξη υποβολής 31-10-2014
Πληροφορίες: http://www.chiosjobs.gr/yp021012.asp

Υποτροφίες για σπουδές Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK),
δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών,
που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015,
Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά
θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να
αποσταλούν

συστημένες

μέσω

ταχυδρομείου,

μέχρι την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
2:00 μ.μ
Πληροφορίες:

http://www.cyscholarships.gov.cy/

ikyk/ikyk.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Νέο πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ για 16.600 ανέργους
Ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα
voucher για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών.
Στην έναρξη του νέου προγράμματος προώθησης
στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων
κατάρτισης,

πρακτικής

άσκησης,
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δράσεων

πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης,
16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων,

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ηλικίας 29 έως 64 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ.
Πληροφορίες: www.voucher.gov.gr.
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Υποτροφίες για έρευνα

Υποτροφία για Eλληνες ερευνητές στη Βρετανία, Ιδρυμα Νιάρχος
Μόνιμη υποτροφία για νέους Έλληνες ερευνητές
θέσπισε με δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ,
το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», στο Chatham
House Academy for Leadership in International
Affairs στη Μεγάλη Βρετανία.
Η

υποτροφία,

με

τίτλο

«Academy

Stavros

Niarchos Foundation Fellowship», θα ξεκινήσει
τον Φεβρουάριο του 2015, θα απευθύνεται αρχικά
σε Έλληνες πολίτες και Έλληνες της διασποράς,
ενώ τα επόμενα χρόνια το πρόγραμμα διατηρεί τη
δυνατότητα να περιλαμβάνει πολίτες από ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, οι υπότροφοι
καλούνται να διερευνήσουν, είτε το ζήτημα της
Πολιτικής και Οικονομικής Διαφοροποίησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (που θα φιλοξενηθεί από το
Chatham House Europe Programme), είτε τον
αντίκτυπο της Οικονομικής Κρίσης στο Ελληνικό
Σύστημα Υγείας (που θα φιλοξενηθεί από το
Chatham House Centre on Global Health Security).
Πληροφορίες:

www.chathamhouse.org/academy/

fellowships/stavros-niarchos

30 Υποτροφίες για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Ερευνητών με θέμα «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση»
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
του

Πανεπιστημίου

Αθηνών

διοργανώνει

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών με θέμα
«Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΣ
104/2014)» και προκηρύσσει διαγωνισμό για 30
υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη
η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και η
ηλεκτρονική αποστολή της συνοδευόμενης από
Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenterμέχρι

την

Δευτέρα

6
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athens@pspa.uoa.gr
Οκτωβρίου 2014.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Πληροφορίες: http://www.jmc.uoa.gr/
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Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD
Στο πλαίσιο του ERANETΜΕD θα ανακοινωθεί,
τη 1η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη
συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
συνδεδεμένων χωρών/associated countries και των
χωρών της Μεσογείου μη κρατών μελών της ΕΕ.
Πληροφορίες: http://www.etrera2020.eu/link-9/168pre-announcement- of-the-eranetmed-call- onenergy-water-innovation.html

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ακαδημαϊκή Έρευνα»,
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014
Το Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 - 2014 θα
υποστηρίξει

ερευνητικά

έργα

στις

θεματικές

περιοχές:
 Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες
για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και
την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και
της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής.
 Ζωής.
 Προώθηση της πολυμορφίας στον πολιτισμό και
την τέχνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής.
 Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
Τα ανωτέρω αποτελούν και στόχους του προγράμματος.
Πληροφορίες: http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2014 | ΤΕΥΧΟΣ 32

?sId=119I428I1089I646I488772&JScript=1

14



