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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
στo πλαίσιo 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

Θερινό Σχολείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από τη ΜΟΚΕ
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ

ΜΟΚΕ

του Ιδρύματος προτίθεται να διοργανώσει Θερινό
Σχολείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Το θερινό Σχολείο αποφασίστηκε μετά τη μεγάλη
επιτυχία του 3ου Κύκλου Σεμιναρίων του ‘Σχολείου
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας’ και μετά από
πολλά αιτήματα φοιτητών για νέο κύκλο.
Το Σχολείο απευθύνεται σε νέους, προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας και

Μονάδα Καινοτομίας

σε περίπτωση επάρκειας θέσεων σε αποφοίτους,

και Επιχειρηματικότητας

οι

TEI Aθήνας

αυτοαπασχόληση και την καινοτόμο δημιουργία.

οποίοι

επιθυμούν

να

στραφούν

στην

Το Θερινό Σχολείο θα λειτουργήσει με την προϋπόθεση
ότι υπάρχει επαρκής αριθμός αιτούντων συμμετοχή
(τουλάχιστον 18 συμμετοχές).
Προγραμματίζεται από Δευτέρα 06 Ιουλίου έως και
Σάββατο 11 Ιουλίου 2015 με εξάωρο πρόγραμμα.
Για

αιτήσεις

συμμετοχής

θα

τεθεί

σειρά

προτεραιότητας. Μετά το πέρας παρακολούθησης
θα δοθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής».

Τίτλος

Ημερομηνίες

Ώρα

Εισηγητής

1ος κύκλος

Καινοτομία και Δημιουργικότητα
(σύνολο 12 ώρες)
 Τα μυστικά των start ups Μέρος Α:
Δημιουργία, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση
Ιδεών και Σύλληψη (concept) Καινοτομικών
Προϊόντων-Υπηρεσιών. (6 ώρες)
 Τα μυστικά των start ups Μέρος Β:
Πώς να προσθέσετε Αξία στην Επιχειρηματική
σας Ιδέα σε λίγα βήματα. (6 ώρες)

Δευτέρα
6 Ιουλίου 2015
& Τρίτη
7 Ιουλίου 2015

9:30 -15:30

Δρ. Ε.
Σακελλαρίου

2ος κύκλος

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
Επιχειρηματικό Σχέδιο.
(σύνολο 12 ώρες).
 (Business Plan). (6 ώρες)
 (Business Plan). (6 ώρες)

Τετάρτη,
8 Ιουλίου 2015
& Πέμπτη
9 Ιουλίου 2015

9:30 -15:30

Δρ. Φ.
Κομισόπουλος

3ος κύκλος

Εργαστήριο από την Ιδέα στην Επιχείρηση
(σύνολο 12 ώρες)
Δημιούργησε τη δική σου βιώσιμη επιχείρηση

Παρασκευή
10 Ιουλίου 2015
& Σάββατο
11 Ιουλίου 2015

9:30 -15:30

Project You
Κ. Θεοφανίδου

ΙΟΥΝΙΟΣ

Κύκλοι
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Πρόγραμμα Μαθημάτων για τα πρώτα Σεμινάρια ανά Κύκλο
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Νέα του ΤΕΙ Αθήνας

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
του ΤΕΙ Αθήνας ο Γιάννης Μπουτάρης
Υπό τους ήχους της «Ωδής στη Χαρά» από την 9 η
Συμφωνία του Μπετόβεν αναγορεύθηκε επίτιμος
διδάκτορας

του

Τμήματος

Οινολογίας

και

Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης,

Γιάννης

Μπουτάρης

από

τον

πρόεδρο του TΕΙ Αθήνας, Μιχαήλ Μπρατάκο, σε ειδική
τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 17-6-2015 στο
αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας.

Ένας άνθρωπος που γράφει ιστορία εδώ και περίπου
πενήντα χρόνια στο χώρο του κρασιού και αποτελεί
συνεχιστή της 136χρονης ιστορίας της οικογένειας
Μπουτάρη στην οινοποιία της Ελλάδας. Αναφερόμενος
για τα συναισθήματα που του γεννά η νέα διάκριση, ο
κ. Μπουτάρης εκφράζει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ την ιδιαίτερη
συγκίνησή του, τονίζοντας ότι αυτή η ξεχωριστή τιμή
γεννά ακόμη έναν στόχο για τον ίδιο, να συμβάλλει
«ώστε το Τμήμα Οινολογίας των ΤΕΙ, που είναι
πραγματικά πολύ καλό, να γίνει σπουδαίο και να
συμμετέχει στο όραμα του κλάδου, να κάνουμε την
Κιβωτό του Ελληνικού Αμπελώνα στο Τατόι».
Μετά την τελετή αναγόρευσης του Γιάννη Μπουτάρη
σε επίτιμο διδάκτορα, ακολούθησε η ορκωμοσία
αποφοίτων του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών των ΤΕΙ Αθήνας και η απονομή πτυχίων. «Αυτό
που κάνετε, να το αγαπάτε. Να μην το βάζετε κάτω. Να
τα έχετε καλά με τον εαυτό σας», είναι οι συμβουλές
του κ. Μπουτάρη στους νέους, που καλούνται να

ht t p: // w w w.teiat h.gr/stet r o d /o eno l o gy/ar t i c l e s.
php?id=44512&lang=el
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σεβαστούν αλλά και να εξελίξουν αυτό το σημαντικό
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Νέα του ΤΕΙ Αθήνας

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
Στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
του ΤΕΙ Αθήνας, εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα που
είχε κατατεθεί στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού
Erasmus+

προγράμματος

στην

κατηγορία

“

Cooperation for Innovation and the exchange
of good practices”. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια
τριών ετών καί αφορά τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων εκπαίδευσης καί κατάρτισης, σε
όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη
Εκπαίδευση,

Επαγγελματική

Εκπαίδευση

και

Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, κτλ).
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν: Open University, Brunel
University, Bordeaux University, Savoie University
και το παράρτημα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ενώ Συντονιστής του
προγράμματος είναι ο καθ. Π. Αξαόπουλος.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, αφορά την ανάπτυξη
φωτοβολταϊκού

συστήματος,

με

πραγματικές

συσκευές και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με
σύνδεση μέσω διαδικτύου και με οπτική επαφή μέσω
ψηφιακής κάμερας. Το σύστημα αυτό θα μπορεί να το
χειρισθεί κάθε ενδιαφερόμενος και από οποιοδήποτε
περιοχή προκειμένου να κάνει διάφορα πειράματα.
Η δυνατότητα χειρισμού των οργάνων από απόσταση
και η παρακολούθηση από την κάμερα σε πραγματικό
χρόνο του τρόπου που αυτά αντιδρούν, δίνει στον
πειραματιζόμενο την αίσθηση της άμεσης επαφής με
τα όργανα και γενικά με το πείραμα (Remote Lab).
Τα

πειράματα

θα

εκτελούνται

σε

ελάχιστα

δευτερόλεπτα και τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται
σε διαγράμματα δίνοντας έτσι στο Μηχανικό και σε
κάθε ενδιαφερόμενο να αναλύσει τα αποτελέσματα
και να κατανοήσει πλήρως την αντίστοιχη θεωρία,
ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα αρχείο με τα ζεύγη
τιμών για μελλοντική χρήση. Παράλληλα θα υπάρχει
μια πλατφόρμα με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για
διάφορα επίπεδα χρηστών (τελειόφοιτος Μηχανικός,

ΙΟΥΝΙΟΣ
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Νέα του ΤΕΙ Αθήνας

International Conference «Science in Technology», SCinTE 2015
Από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί
το

διεθνές

Συνέδριο

με

τίτλο

«Science

in

Technology (SCinTE)» στην Αθήνα. Το Συνέδριο
διοργανώνεται από το ΤΕΙ Αθήνας και υποστηρίζεται
από το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ». Θα
διεξαχθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασ.
Κωνσ/ντίνου 48).
http://www.scinte.gr/

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛΛΑΚ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης
Κώδικα
Προγραμματισμός Arduino για έλεγχο του
Diyiot-car & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για
event-driven programming.
Το Θερινό Σχολείο ξεκινάει την Παρασκευή
10-7-2015, 19:30 με συνάντηση γνωριμίας προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής.
Τα μαθήματα - εργαστήρια ξεκινάνε το Σάββατο
11-7-2015 στις 10:00 και ολοκληρώνονται την
Κυριακή 19-7-2015 στις 18:00. Διακρίνονται σε
«Εντατικά Εργαστήρια» τα οποία θα υλοποιηθούν
τα Σαββατοκύριακα 11 έως 12-7 & 18 έως 19-7
(10:00 - 18:00), και σε «Απογευματινά Εργαστήρια»
τα οποία θα υλοποιηθούν Δευτέρα 13-7, Τετάρτη
15-7 και Παρασκευή 17-7 (14:00 - 20:00).
htps:/ma.ea
l k.gr/events/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8
C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%C
F%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC
%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-arduino%CE%B3%CE%B9%CE%B1/

Πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών στις Σχολές του
ΤΕΙ-Α (2015-2016)
Το ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει την πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη
διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών
αναγκών των Τμημάτων των Σχολών του.

Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσεων από 17-6-2015
μέχρι και 6-7-2015 στην διεύθυνση:
https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr

ΙΟΥΝΙΟΣ
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Μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Αθήνας

ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»
του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας
Η εξειδίκευση που προσφέρεται είναι καινοτομική
και σύγχρονη. Στοχεύει κυρίως σε επαγγέλματα που
σχετίζονται με την ψηφιακή εικόνα το σχεδιασμό
υπολογιστικών

γραφικών

και

την

τεχνολογία

πολυμέσων και διαδικτύου. Τα πεδία εφαρμογής αυτών
των τεχνολογιών είναι πολλά και βρίσκονται σε διαρκή
εξέλιξη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις διαδραστικές
διαδικτυακές εφαρμογές και το Web Design, τις 3D
εφαρμογές στις γεωεπιστήμες και τη γεωπληροφορική,
στη βιοϊατρική, στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων
(CAD), στην ανάπτυξη Video Games κ.α.
Υποβολή αιτήσεων έως 17 Ιουλίου 2015
Διάρκεια:

Η

διάρκεια

Μεταπτυχιακού

για

Διπλώματος

την

απονομή

στο

του

πρόγραμμα

πλήρους φοίτησης είναι 3 εξάμηνα θεωρητικής και
εργαστηριακής διδασκαλίας, ενώ το 4ο εξάμηνο
διατίθεται στην πρακτική άσκηση και την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση μερικής
φοίτησης η διάρκεια του παρατείνεται κατά 2 εξάμηνα.
Ξένη

γλώσσα:

Οι

συμμετέχοντες

πρέπει

να

πιστοποιούν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Διδακτορικό: Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού
υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges.
Κόστος φοίτησης για 2015-2016: 500€ για την
εγγραφή σε κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα
σπουδών με την έναρξη των μαθημάτων και 200€ για
την εγγραφή στο (4o) τέταρτο εξάμηνο σπουδών.
Διευθυντής ΠΜΣ: Γεώργιος Μιαούλης,

http://master-isicg.teiath.gr/?source=dastateiath2015

ΙΟΥΝΙΟΣ
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Εκδηλώσεις

Athens #JobFestival 2015 από το skywalker.gr
Το skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί
το Έργον», διοργανώνει το Athens #JobFestival
2015.
Μια γιορτή που αναδεικνύει την ανάγκη για
συνέργεια-δικτύωση

στην

εργασία,

στην

επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση και στον
εθελοντισμό.
Θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 19
και 20 Σεπτεμβρίου 2015, 10.00-19.00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
http://getbusy.gr/Home/News/All/37967#sthash.
hgOlF0OE.dpuf

Εκδήλωση Nanotexnology 2015
Στις 4-11 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί
Εκδήλωση με τίτλο «Nanotexnology 2015» στη
Θεσσαλονίκη.

Διοργάνωση:

LTFN,

NanoNet,

ROleMak, Smartonics.
http://www.nanotexnology.com/

Εκδήλωση «1st Athens Digital Payments Summit»
Στις 8 και 9 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί
Εκδήλωση με τίτλο «1st Athens Digital Payments
Summit» στην Αθήνα.
Διοργάνωση:

ITU,

Τεχνικό

Επιμελητήριο

Ελλάδας, Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ).
http://www.athensdps.com/

Θερινό Εργαστήριο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για Ρομποτική
και Ψηφιακή Τέχνη
Στις 6-17 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί Θερινό
Εργαστήριο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για
Ρομποτική και Ψηφιακή Τέχνη στην Αθήνα.
Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Ινστιτούτο

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο
Ολοκληρωμένων Συστημάτων.
http://smart-camp.iit.demokritos.gr/
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«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΙΟΥΝΙΟΣ

Επιστημών
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Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015».
Φωτογραφείστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην
Περιοχή μου 2015» στοχεύει στο να αναδείξει
τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις
τοπικές κοινότητες.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να
έως

3

φωτογραφίες

ανεβάσουν

συγχρηματοδοτούμενων

έργων που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο τη
σήμανση της συγχρηματοδότησης (π.χ. πινακίδα,
αφίσα, πλάκα) με τη σημαία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

στην

εφαρμογή

στη

σελίδα

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook https://
w w w.f a c e b o o k .c o m / Eu r o p e a n C o m m i s s i o n /
app_386310531430573?ref=ts (ή από το σχετικό
banner στη δεξιά στήλη του www.espa.gr )
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2015 και
λήγει στις 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00
(θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=706

Εικαστικός διαγωνισμός για νέους από το Heineken® TALENT LAB
Το Heineken® TALENT LAB είναι ένα πρόγραμμα
που σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία σε νέους
δημιουργικούς να δημιουργήσουν μια ενέργεια για
τη Heineken που θα διεκδικήσει ένα βραβείο στο
Cannes Lions Festival 2016!
Αφορά νέους 18 έως 25 ετών από τομείς όπως
design, copywriting και φωτογραφία ή ακόμα και
μουσική, street ή performance art κ.λπ.
Δηλώσεις συμμετοχής: https://heineken.workable.
com/j/38BBAC1AEB

HR Excellence Awards
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου
Δυναμικού

(ΕΙΜΑΔ)

της

Ελληνικής

Εταιρίας

Τελική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
24 Σεπτεμβρίου 2015.
http://www.hrea-eimad.gr/index.html

ΙΟΥΝΙΟΣ

τρίτη φορά τα HR Excellence Awards (HREA).
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Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνει για
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Συνέδρια

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής - Υπερκινητικότητας «Aπό Tο Παιδί Στον Ενήλικα»
Στις

9,

10

και

11

Οκτωβρίου

2015

θα

πραγματοποιηθεί το 1 Πανελλήνιο Διεπιστημονικό
ο

Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
- Υπερκινητικότητας «Aπό Tο Παιδί Στον Ενήλικα»
στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η έγκυρη επιστημονική
ενημέρωση στα νεότερα δεδομένα που αφορούν
τη ΔΕΠΥ και την εξέλιξή της στη διάρκεια της ζωής
μέσα από πολλαπλές επιστημονικές προσεγγίσεις.
http://www.depycongress2015.com/

8ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 8 έως 11 Ιουλίου 2015
Από 8 έως 11 Ιουλίου 2015 θα διεξαχθεί το
8ο

Συνέδριο

Υποψηφίων

Μεταπτυχιακών
Διδακτόρων

Φοιτητών

του

&

Τμήματος

Φιλολογίας που διοργανώνεται στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών.
https://sites.google.com/site/8thacp/home

Συνέδριο «6th International Conference on Experiments /Process /System
Modeling /Simulation /Optimization»
Από 8 έως 11 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί
το «6th International Conference on Experiments
/Process

/System

Modeling

/Simulation

/

Optimization» στην Αθήνα.
Διοργάνωση: Learning Foundation in Mechatronics
http://www.epsmso.gr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=332&Itemid=293

«Αριστεία 2015» στις 24-11-2015
Η ΕΕΔΕ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση «Η Μεγάλη
Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας» στις 24
Νοεμβρίου 2015. Οι σημαντικότεροι θεσμοί που
επιβραβεύουν την Αριστεία θα παρουσιαστούν όλοι
2015 | ΤΕΥΧΟΣ 41

μαζί από την ΕΕΔΕ.
h t t p : / / w w w. e e d e . g r / u p l o a d s / f i l e s / E F Q M _

ΙΟΥΝΙΟΣ

aristeia2015_241115.pdf
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Θερινά Σχολεία

Θερινό Σχολείο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και
το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σας προσκαλούν στο Διεθνές Θερινό
Σχολείο που θα συνδιοργανώσουν στις 24 - 29
Αυγούστου 2015 στο Μόλυβο, Λέσβου με θέμα:
Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως εργαλεία του Ευ
Ζην (NuBioEYZHN)
h t t p s : / / n u b i o e y z i n 2 0 15 . p n s . a e g e a n . g r / e l /
nubioeyzin2015-home

3ο Διεθνή Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Από 3 έως 7-7-2015 θα διαρκέσει το 3 ο Διεθνή
Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Το eBiz2015 εισάγει τους συμμετέχοντες στον
κόσμο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, παρέχοντας
δεξιότητες και σύγχρονες τεχνικές που στοχεύουν
στην προσέγγιση και απόκτηση διαδικτυακών
πελατών.
http://ebizsummerschool.com/

«2ο Advance SummerSchool», ΤΕΙ Θεσσαλίας
Από 13-7-2015 έως 17-7-2015 θα πραγματοποιηθεί
το «2ο Advance SummerSchool» στο μάρκετινγκ
τροφίμων / συμπεριφορά καταναλωτών και στις
ποοσοτικές μεθόδους έρευνας αγοράς.
Το Summer School διοργανώνεται από το Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και
Αγροτικής Κοινωνιολογίας της Γεωπονικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής
Γεωπονίας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας στη Φλώρινα.

ΙΟΥΝΙΟΣ
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http://summer_school.teilar.gr/
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Μεταπτυχιακά

ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή», Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί
για

πρώτη

φορά

από

το

ακαδημαϊκό

έτος

2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην
Ψηφιακή Εποχή» με κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 1.
Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές
Τέχνες και 2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και
Οπτικοακουστικής Τέχνης.
http://avarts.ionio.gr/ada/

ΠΜΣ «Πληροφορική», Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης
της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών

(Π.Μ.Σ.)

με

τίτλο

«Πληροφορική» με δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης:
α. «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά
Συστήματα» και β. «Τεχνολογίες και Εφαρμογές
Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες».
Υποβολή αιτήσεων έως 17 Ιουλίου 2015.
http://di.ionio.gr/el/studies/postgraduate-studies.html

Θερινό Πανεπιστήμιο Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Το

Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων

και

η

Ένωση

Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ανακοινώνουν τη
διοργάνωση Θερινού Πανεπιστημίου με τίτλο «Η
Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας».
Η θερινή ακαδημαϊκή δράση θα πραγματοποιηθεί
το καλοκαίρι του 2015 στο νησί της Άνδρου και
συγκεκριμένα από 5 έως και 12 Ιουλίου και από 12
2015 | ΤΕΥΧΟΣ 41

έως 19 Ιουλίου. Το έργο υπάγεται στην Επιτροπή
Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
http://www.uoi.gr/gr/seminars/extended.php?post_

ΙΟΥΝΙΟΣ

id=6883
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Υποτροφίες

12 Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικού από την Ακαδημία Αθηνών
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό
για τη χορήγηση δώδεκα υποτροφιών για
εκπόνηση

διδακτορικής

διατριβής

στην

Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών
Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.
Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η
Οκτωβρίου

2015.

Υποβολή

αιτήσεων

δέκα

πέντε ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του
διαγωνισμού.
h t t p : / / w w w. a c a d e m y o f a t h e n s . g r / e c p o r t a l .
asp?id=3594&nt=18&lang=1

30 Υποτροφίες Πολιτιστικής Διαχείρισης
Δημοσίευτηκε

Ανοιχτή

Πρόσκληση

για

30

υποτροφίες του προγράμματος “ΣτART -Youth
Culture Initiatives in Greece”. Απευθύνεται σε
νέες και νέους απόφοιτους πανεπιστημίου που
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα
της Πολιτιστικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και να
καταρτιστούν σε δεξιότητες management στον
πολιτισμό μέσω συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα
στη Γερμανία. Το ΣτART είναι ένα πρόγραμμα του
Ιδρύματος Bosch που διεξάγεται σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και το Γερμανικό
Δίκτυο Κοινοτικών Πολιτιστικών Κέντρων.
Υποβολή αιτήσεων έως 8 Ιουλίου 2015.
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/
html/60449.asp

Μεταπτυχιακή υποτροφία μέχρι 19.500€ μόνο για Έλληνες φοιτητές
από το ESCP Europe
To ESCP είναι το πρώτο Business School στον
κόσμο (ιδρ. το 1819). Αποτελεί εξέλιξη ενός εκ
των κορυφαίων Grande Écoles της Γαλλίας και
προσφέρει υψηλότατου επιπέδου μεταπτυχιακά
σε επτά κέντρα-πόλεις στην Ευρώπη και στον
κόσμο. Τώρα προσφέρεται υποτροφία μέχρι ποσού
2015 | ΤΕΥΧΟΣ 41

19.500€ μόνο για Έλληνες φοιτητές για το Master
in Energy Management που ξεκινά τον Σεπτέμβριο
του 2015. (τηλ. +30 210 92 44480)

ΙΟΥΝΙΟΣ

info@iconsulting.gr, www.iconsulting.gr
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Υποτροφίες

3 μεταπτυχιακές υποτροφίες από τα ΤΑ ΝΕΑ συνολικής αξίας 30.000 €
Η Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ προκηρύσσει διαγωνισμό
για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2015
με σκοπό τη χορήγηση τριών (3) Υποτροφιών
(ύψους 10.000 €) για Μεταπτυχιακές Σπουδές
(ανεξαρτήτως

επιστημονικού

πεδίου)

για

το

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016.
Η αρχική επιλογή των Επιλαχόντων Υποτρόφων
θα γίνει με κριτήριο την επίδοσή τους σε Έκθεση
Ιδεών (μέχρι 1.000 λέξεις), με θέμα «Σε ποιους
επιστημονικούς τομείς και πώς μπορεί η
Ελλάδα της κρίσης να αποκτήσει συγκριτικό
πλεονέκτημα».
Φόρμες υποβολής υποψηφιότητας θα βρίσκονται 1
φορά την εβδομάδα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
Καταληκτική ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.
τηλ. 211 365 8300 (ώρες 10.00 - 14.00).

30 υποτροφίες του προγράμματος “ΣτART- Youth Culture Initiatives
in Greece”
Δημοσιεύτηκε Ανοιχτή Πρόκληση για 30 υποτροφίες
του

προγράμματος

Youth

“ΣτART-

Culture

Initiatives in Greece”.
Απευθύνεται

σε

πανεπιστημίου

νέες

και

που

νέους

απόφοιτους

επιθυμούν

να

δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Πολιτιστικής
Διαχείρισης στην Ελλάδα και να καταρτιστούν
σε δεξιότητες management στον πολιτισμό μέσω
συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα στη Γερμανία.
Το ΣτARTείναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος
Bosch (RobertBoschStiftung) που διεξάγεται σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης
(Goethe-InstitutThessaloniki)

και

το

Γερμανικό

Δίκτυο Κοινοτικών Πολιτιστικών Κέντρων (Bundes
vereinigungSoziokulturellerZentrene.V.).
http://www.dasta.asfa.gr/files4users/files/%CE%91%CE%
9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%

ΙΟΥΝΙΟΣ
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CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%93%CE%94/OpenCal_%20stART.pdf
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Άλλα ενδιαφέροντα

350 προσλήψεις φοιτητών στην ΕΥΔΑΠ!
Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 18635/24.06.2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, θα απασχολήσει τους θερινούς μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο 2015 τριακόσιους πενήντα
(350)

φοιτητές

Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

(προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν
μαζί με μια βεβαίωση από τη σχολή στην οποία
φοιτούν, από 1-7-2015 έως 3-7-2015 (8.00-14.00)
στην Υπηρεσία Προσωπικού της Εταιρείας (Ωρωπού
156, Γαλάτσι τηλ. 210.214.4125)

Οικονομική ενίσχυση σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο κωφό/βαρήκοο φοιτητή που έχει
άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται
οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση των σπουδών
του.
Υποβολή αιτήσεων από 15-6 έως 18-9-2015.

Πώς θα κάνετε δωρεάν επιμόρφωση στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για
όσους δεν είναι φοιτητές
Tο Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2014 αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό
στη χώρα μας, θα διαρκέσει έως το 2020 και ο
προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν
μέσω του προγράμματος, πολίτες από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν
να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, να γνωρίζουν νέες
εμπειρίες, αλλά και να δικτυώνονται.
Στο Erasmus+ συμμετέχουν κυρίως νέοι ηλικίας
17 με 30, ωστόσο υπάρχουν και δράσεις στις
οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, για
τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις του τομέα της
2015 | ΤΕΥΧΟΣ 41

νεολαίας η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν
προϋπόθεση.
Δράσεις του προγράμματος Erasmus+ :

ΙΟΥΝΙΟΣ

www.erasmusplusyouth.gr
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Άλλα ενδιαφέροντα

Quality Leader of the Year 2015
Για 14η συνεχόμενη χρονιά η ΕΕΔΕ σε συνεργασία
με το European Organisation for Quality (EOQ), στο
πλαίσιο του Θεσμού “Quality Leader of the Year”,
επιβραβεύουν αυτόν που συστηματικά προωθεί
την ανάπτυξη της κουλτούρας και της πρακτικής
της ποιότητας στην ελληνική επιχείρηση,ως βασική
ανταγωνιστική προϋπόθεση για την είσοδο και την
παραμονή της σε μια απαιτητική αγορά.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως 5 Οκτωβρίου
2015
http://www.eede.gr/activities/quality-leader-of-the-year-2015

Σεμινάρια «Believe In You» για Ικανότητες επιτυχίας
Από 6-6-2015 έως 25-6-2015 θα πραγματοποιηθούν οι τρεις κύκλοι σεμιναρίων του «Believe
in You»: 1. «Παλεύω για τα θέλω μου», 2. «Εκφράζομαι, εκτίθεμαι, επικοινωνώ» και 3. «Μπορώ,
προλαβαίνω, ηγούμαι». Το κάθε ένα από τα
σεμινάρια θα έχει τρίωρη διάρκεια. Στόχος είναι οι
συμμετέχοντες να αποκτήσουν όλες τις αναγκαίες
δεξιότητες για μια ορθή παρουσίαση του εαυτού
τους (personal branding) για επαγγελματική και
προσωπική επιτυχία.
Τόπος διεξαγωγής: ΙΕΚ Δέλτα Αθήνας (Ιουλιανού
33 & 3ης Σεπτεμβρίου, τηλ. 2108225983).
Δηλώσεις συμμετοχής: http://www.flowmagazine.

ΙΟΥΝΙΟΣ
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