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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.
Συντακτική Επιτροπή
Πρόεδρος

Περισσότερα: http://www.facebook.
com/pages/Δομή-Απασχόλησης
-και-Σταδιοδρομίας-ΤΕΙ-

Δ. Νίνος
ομότιμος καθηγητής

Αθήνας/172761906142431

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ
Μέλη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π. Καλδής
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Πρακτικής Άσκησης

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Κ. Βουδούρης

Ε.Υ.: Δ. Νίνος

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γραφείου Διασύνδεσης
Α. Νασιόπουλος

Τ: 210 5385174, F: 210 5385852
Ε: dasta@teiath.gr
http://www.teiath.gr/dastateia

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας

Γραφείο Διασύνδεσης
Ε.Υ.: Κ. Βουδούρης

Ι. Αναστασάκου

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

Προϊσταμένη υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ

www.career.teiath.gr

Σχεδιασμός έκδοσης

Πρακτική Άσκηση

Ε. Παναγιωτίδη

Ε.Υ.: Π. Καλδής

Το newsletter
της ΔΑΣΤΑ εκδιδεται
στα πλαίσια της Πράξης
«ΔΑΣΤΑ», η οποία υλοποιείται
μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση»
με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
- ΕΚΤ) και εθνικών
πόρων.

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

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

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

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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Νέα της ΔΑΣΤΑ και των δομών της

Νέα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας
Στις 8/12/2014 πιστώθηκε ο λογαριασμός του Έργου
«Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας» 429.452,00€
και ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκε η πληρωμή
του συνόλου των φοιτητών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα για το διάστημα Ιούλιος-Νοέμβριος του
2014, καθώς και το σύνολο των εμπλεκομένων στο
Έργο.
Στις 1/1/2015 ξεκίνησε ο νέος κύκλος πρακτικής
άσκησης, με την υπογραφή 9 συμβάσεων πρακτικής
άσκησης. Το επόμενο διάστημα έως και τη λήξη
του Έργου τον Οκτώβριο του 2015, αναμένεται
να ενταχθούν στο Έργο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ
Αθήνας» 659 φοιτητές.
http://praktask.teiath.gr/

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία»
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ με
την

Ομοσπονδία

Σωματείων

Επαγγελματιών

Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.)
σας ενημερώνουμε οτι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
2015 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα «Μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία» από
την κ. Μικελάτου Έφη, διδάσκουσας στο Τμήμα
Αισθητικής & Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.
Πρόκειται για το πρώτο από τα τέσσερα διαδικτυακά
σεμινάρια (webinars) που έχουν προγραμματιστεί
για το 2015. Η εγγραφή στην θεματική ενότητα
«ΕΥΕΞΙΑ» του www.scienceweb.gr είναι δωρεάν
καθώς και η συμμετοχή στο πρώτο webinar.
Ειδικότερα,

οι

υπηρεσίες

της

συγκεκριμένης

ενότητας θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ προς τα μέλη
της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. (www.osedae.com) για τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της.
Τα webinars διοργανώνονται στο πλαίσιο της

αισθητικοί, σπουδαστές σχολών αισθητικής κ.τ.λ.).
Πληροφορίες: τηλ. 210 9690592 -4 και
support@scienceweb.gr.
http://scienceweb.gr/web/?epl_event=web46

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ευεξίας- Αισθητικής- Κοσμετολογίας (επαγγελματίες
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Νέα του ΤΕΙ Αθήνας

Ορισμός συνηγόρου του φοιτητή του ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015
Ως Συνήγορος του Φοιτητή του ΤΕΙ Αθήνας, για
το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 ορίστηκε η κ.
Αλεξάνδρα Βάρκα - Αδάμη, Ομότιμη Καθηγήτρια
του ΤΕΙ Αθήνας.

Αθλητικές δραστηριότητες 2015 στο ΤΕΙ Αθήνας

Κατόπιν αιτήματος σπουδαστών του Ιδρύματος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5

μας για πραγματοποίηση περισσότερων αθλητικών

To γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας με τη στήριξη

δραστηριοτήτων και στα πλαίσια της ανάπτυξης και

της διοίκησης του Ιδρύματος και σε συνεργασία

προώθησης του αθλητισμού στο ΤΕΙ Αθήνας, θα

με τις αθλητικές εγκαταστάσεις «aleo F.C.» θα

ξεκινήσουν από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 οι

πραγματοποιήσει Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

παρακάτω αθλητικές δραστηριότητες:

μεταξύ Τμημάτων και Σχολών. Στο Τουρνουά
μπορούν να συμμετάσχουν και καθηγητές /
διοικητικοί.

Οι

ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

δηλώσουν συμμετοχή ως ομάδα Τμήματος ή Σχολής

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αιγάλεω, κάθε Τρίτη

μετά τις 7 Ιανουαρίου 2015.

και Τετάρτη 10.00π.μ. - 11.30π.μ.
Πληροφορίες στο Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας,

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ

τηλ. 210 5385148, Καθηγήτρια Φ.Α. Σφύρη Ελένη.

To γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας με τη στήριξη
της διοίκησης του Ιδρύματος και σε συνεργασία

ΜΠΑΣΚΕΤ

με τις αθλητικές εγκαταστάσεις «Ad Tennis club»

Στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ. Βενέτης»

προτίθεται να πραγματοποιήσει Τουρνουά Τέννις.

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10.00π.μ. - 11.30π.μ.

Δηλώσεις

Πληροφορίες στο Γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας,

Ιδρύματος μετά τις 7 Ιανουαρίου 2015.

συμμετοχής

στο

γυμναστήριο

του

τηλ. 210 5385148, Καθηγήτριες Φ.Α. Σφύρη Ελένη,
TAE KWON DO

Μάστορα Ιωάννα και Τερτίπη Νίκη.

Στο χώρο του γυμναστηρίου του ΤΕΙ Αθήνας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

πραγματοποιούνται, κάθε Τρίτη 11.30πμ. - 13.00π.μ.,

Μετά από την μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία του

προπονήσεις Tae Kwon Do για γνωριμία με αυτή

πρωταθλήματος μπάσκετ που πραγματοποιήθηκε

την πολεμική τέχνη. Υπεύθυνος του αθλήματος

την περσινή χρονιά θα διεξαχθεί και φέτος

ο κ. Τσιτσίρης Γιώργος, τηλ. Επικοινωνίας 210 -

πρωτάθλημα μεταξύ σχολών και τμημάτων στο

5817084
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα εν λόγω αθλήματα

να

θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

του

και του γυμναστηρίου. Για την συμμετοχή σε αυτά

Ιδρύματος ως ομάδα Τμήματος ή Σχολής μετά τις 7

απαραίτητη είναι η κάρτα άθλησης του ΤΕΙ Αθήνας.

διοικητικοί.
δηλώνουν

να

συμμετάσχουν

Οι

ενδιαφερόμενοι

συμμετοχή

Ιανουαρίου 2015.

και

στο

καθηγητές
μπορούν

γυμναστήριο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

/

μπορούν
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Υποτροφίες

Υποτροφίες 2015 από την Coca Cola στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου
Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και η Coca
Cola δίνουν σε φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έναν αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε
κατεύθυνση αυτή επιθυμούν.
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως 1-4-2015.
Πληροφορίες: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/
student-funding

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες στον Ιταλικό Πολιτισμό και Κουλτούρα
Οι υποτροφίες χορηγούνται σε ιταλικές μελέτες
καλλιέργειας ειδικά σε εκείνη των Βένετο - με
μια διεπιστημονική προσέγγιση σε ένα από τα
παρακάτω πεδία: την ιστορία της τέχνης, τη
λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, την ιστορία και
την συγκριτική πολιτισμών και πνευματικότητας.
Υποτροφίες

είναι

διαθέσιμες

σε

υποψήφιους

διδάκτορες και μετα-διδακτορικούς μαθητές για
περαιτέρω έρευνα στο Vittore Branca Center.
Υποβολή αιτήσεων έως 31 Ιανουαρίου 2015
Πληροφορίες:

http://www.cini.it/en/vittore-branca-

center/scholarships

Πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις για διδακτορικούς φοιτητές, Ισπανία
Αν είστε έτοιμος να ξεκινήσετε μια επαγγελματική
σταδιοδρομία ως ερευνητής, το IMDEA Networks
έχει μια θέση για σας. Σας προσφέρει μια μοναδική
ευκαιρία

να

συνεργαστείτε

ως

Υποψήφιος

Διδάκτορας, και να λάβετε πλήρη χρηματοδότηση
καθ’όλη την διάρκεια των σπουδών σας.
Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν B.Sc., M.Sc.
ή ισοδύναμο στην Επιστήμη των Υπολογιστών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Υποβολή αιτήσεων έως 2 Μαρτίου 2015
Πληροφορίες:

http://www.scholarships-links.com/

viewdetail/6443/OPEN-POSITIONS-FOR-FULLYFUNDED-PHD-STUDENTS.html

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

σχετικό τομέα.
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Υποτροφίες

Υποτροφίες του ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την
χορήγηση επτά (07) θέσεων υποτροφιών για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, για την πραγματοποίηση
έρευνας διδακτορικού επιπέδου στους τομείς των
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία
και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες,
Νομικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες) στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.)
Φλωρεντίας

(Istituto

Universitario

Europeo

–

Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του τότε
ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα
ελληνικά Πανεπιστήμια.
Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται
ηλεκτρονικώς μόνο προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με
καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2015.
http://www.iky.gr

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Προποντίς για μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
To

Ίδρυμα

πρόγραμμα

Προποντίς
για

την

προκηρύσσει
απονομή

το

16ο

πενήντα

(50)

υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016.
Προθεσμία

υποβολής

αιτήσεων

μέχρι

και

20/02/2015.
http://www.propondis.gr/gr/html/programs/default.htm

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή για μεταπτυχιακές
σπουδές στο εξωτερικό
Το

Ίδρυμα

Βασίλη

και

Ελίζας

Γουλανδρή

προκηρύσσει το τριακοστό πρώτο κατά σειρά
πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού
για τους εξής κλάδους:
1. Τέχνη και Διαδίκτυο (Πολιτισμική Τεχνολογία και
Επικοινωνία)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών.
Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2015
Περισσότερες στο τηλ. 210 72 52 896
www.goulandris.gr

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

3. Οικονομία της Τέχνης
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Διεθνές Συνέδριο «Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα
ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη»
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο «Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ»
με τίτλο «Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά
Δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη»
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2015. Πρόκειται για το
τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου RECODE,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», Βασ.
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
http://www.openaccess.gr/conferences/conference2015/

Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα
2020
Eνημερωτική ημερίδα με θέμα «Η Ενέργεια και το
Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020» διοργανώνουν
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Δίκτυο
Πράξη, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα
Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), με την υποστήριξη
της ΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, στην Αθήνα, στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας
(Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
http://ekt.gr/news/events/ekt/2015-01-12/index.html

Όλοι οι φορείς στην Ελλάδα που δίνουν υποτροφίες για σπουδές

δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές
τους, παραδόξως μεγάλο μέρος από διάφορες
υποτροφίες μένει αδιαθετο.
Για το λόγο αυτό, η επιστημονική ομάδα της Employ
(www.e-employ.gr), κοινοποιεί συνοπτικά όλους
ανα κλάδο, ειδικότητα κ.λπ. καθώς και τα στοιχεία
επικοινωνίας.
Στην

ιστοσελίδα

http://www.paideia-ergasia.

gr/47083/47083/ υπάρχουν αναρτημένοι οι φορείς
που παρέχουν υποτροφίες.
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τους φορείς που παρέχουν σχετικές υποτροφίες
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Άλλα ενδιαφέροντα

Απονεμήθηκαν τα Ελληνικά Βραβεία 2014 L’ORΕAL-UNESCO για τις Γυναίκες
στην Επιστήμη
Για 8η συνεχή χρονιά διοργανώθηκαν τα Ελληνικά
Βραβεία 2014 LORΕAL - UNESCO για τις Γυναίκες
στην Επιστήμη, από την LORΕAL Hellas και την
Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO,
με στόχο την προβολή και την ενίσχυση του
επιστημονικού έργου των γυναικών. Τα βραβεία
για το 2014 απονεμήθηκαν σε 3 διακεκριμένες
ερευνήτριες: τη Δρ. Βασιλική Παυλίδου, τη Δρ.
Αντιγόνη Δήμα και τη Δρ Φλωρεντία Φωστήρα, οι
οποίες τιμήθηκαν για το πολύ σημαντικό ερευνητικό
τους έργο, για τις ικανότητές τους και για την
αφοσίωσή τους στην Επιστήμη.
http://www.ekt.gr/content/display?ses_lang=el&ses_
mode=rnd&prnbr=89838

Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας μέσω του ιστοτόπου
του ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε

η

πολυαναμενόμενη

ηλεκτρονική

ανανέωση της κάρτας ανεργίας μέσω του ιστοτόπου
του ΟΑΕΔ, φέρνοντας ανακούφιση σε πλήθος
εγγεγραμμένων ανέργων που αναγκάζονταν να
σχηματίζουν γιγαντιαίες ουρές στις κατά τόπους
υπηρεσίες του Οργανισμού.
http://www.oaed.gr

Υποβολή αιτήσεων φοιτητών για το πρόγραμμα Educational Trip 2015
Έως τις 11 Ιανουαρίου 2015 η υποβολή αιτήσεων
για το πρόγραμμα Educational Trip2015.
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, θα έχουν την
ευκαιρία

να

επισκεφθούν

για

μια

εβδομάδα

πέντε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς
και να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις
και σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους
ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις

Σαν Φρανσίσκο, στη Βοστώνη, στην Ατλάντα και
στο Σαν Ντιέγκο. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις
28 Μαρτίου 2015.
www.edutrip.gr

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Facebook, κ.ά. καθώς και ερευνητικά κέντρα στο
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σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής, όπως Google,
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Διαγωνισμοί

Φοιτητικός διαγωνισμός Business Talents
Το Business Talents είναι ένας πρωτοποριακός
διαγωνισμός

για

Φοιτητές

με

Επιχειρηματικό

Προσομοιωτή. Ο διαγωνισμός είναι εθνικός και
διεθνής και αποτελεί μία συναρπαστική πρακτική
εμπειρία με τη χρήση του προσομοιωτή. Γίνεται για
2η χρονιά στην Ελλάδα μετά την περσινή επιτυχία
με 2.220 συμμετέχοντες σε 654 ομάδες-εταιρίες
από όλα (κυριολεκτικά) τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
Οι εγγραφές των ομάδων για τον διαγωνισμό
Business

Talents

άνοιξαν

στις

16/12.

Ο

διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 10 Φεβρουαρίου
2015 και θα διαρκέσει έως αρχές Μαΐου 2014 στο
Διαδίκτυο, Δωρεάν. Ο εθνικός Τελικός είναι στις 30
Μαΐου 2015.
www.businesstalents.com

Humanity Photo Award 2015
Humanity Photo Award 2015 invites all responsible
photographers who respect and love life, to take their
cameras, in the form of feature photography:
 to explore and rescue the endangered folk
cultures of nationalities worldwide;
 to record, spread and share the multi-cultures
of the world with the aim of enhancing mutual
understanding and exchanges of human beings
and promoting the world peace and development;
 to record the changes and evolution of various
folk cultures in a genuine, vivid and profound way;
 to contribute to the World Folklore Photo
Museum with world culture records.
Prize: cash awards, accommodation and travel
allowance for winners to attend the awards
ceremony

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Further details: http://www.mladiinfo.eu/
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Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ στη «Δημόσια Υγεία» του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του

Πανεπιστημίου

Πατρών,

ανακοινώνει

ότι

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 πρόκειται
να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών

στη

2221/13/8/2014),

«Δημόσια
το

οποίο

Υγεία»

(ΦΕΚ

απευθύνεται

σε

πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Περιλαμβάνει τη μελέτη
των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων
Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης
και

αντιμετώπισής

τους

κυρίως

σε

επίπεδο

κοινωνικών ομάδων.
Υποβολή αιτήσεων έως 28 Ιανουαρίου 2015
http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/default.aspx

ΠΜΣ «Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προχώρησε
στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με αντικείμενο τις τεχνολογίες του
διαστήματος και τίτλο «Space Systems Design
- Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων» (ΥΑ
113997/B7, ΦΕΚ 2103/31-7-2014).
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά έως
τις 30 Ιανουαρίου 2015.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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