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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΕΑΣ »
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-30 ΕΤΩΝ
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας, προκήρυξε
διαγωνισµό «Καινοτοµίας - Επιχειρηµατικής Ιδέας», (από
15 ∆εκεµβρίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου 2013), µε σκοπό
την ανάδειξη νέων επιχειρηµατικών ιδεών και τη διευκόλυνση
της υλοποίησής τους.
Ο διαγωνισµός εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος του ΕΣΠΑ «Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας», που εγκρίθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
To πρόγραµµα υποστηρίζει την ωρίµαση και υλοποίηση των
επιχειρηµατικών σχεδίων νέων, ηλικίας 18-30 ετών, που συµµετείχαν ή θα συµµετάσχουν σε ∆ιαγωνισµούς Επιχειρηµατικότητας, µε απώτερο σκοπό την ωρίµανση και την υλοποίηση
των επιχειρηµατικών τους σχεδίων.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οι νέοι θα φιλοξενούνται σε εξειδικευµένους χώρους συνεργασίας («Κυψέλες») για διάστηµα
τεσσάρων (4) µηνών, όπου θα συνεργάζονται µε άλλους νέους
στη διαµόρφωση των επιχειρηµατικών τους ιδεών. Κατά τη
διάρκεια της παραµονής τους, θα τους χορηγείται υποτροφία το ποσό της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας- ώστε να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στην
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους σχεδίων.
Βασικός σκοπός είναι, οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως «εκκολαπτήρια» για τους νέους δυνητικούς επιχειρηµατίες καθώς, στους χώρους αυτούς δηµιουργούνται ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία
ιδεών και σχεδίων. Για την επίβλεψη, την υποστήριξη και την
αποτελεσµατική λειτουργία κάθε χώρου (προσέλκυση ειδικών
συµβούλων και επενδυτών) θα λειτουργήσει άµισθο συµβούλιο προσωπικοτήτων.
Στους χώρους αυτούς θα οργανώνονται σε εβδοµαδιαία βάση
Ενηµερωτικές/Εκπαιδευτικές ηµερίδες, καθώς και τακτικές
επισκέψεις συµβούλων/καθοδηγητών.

Το πρόγραµµα «Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας», υλοποιείται σε δύο (2) φάσεις:

•

•

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
•
•
•
•
•
•

∆ιαγωνισµός «Καινοτοµίας – Επιχειρηµατικής Ιδέας» , σελ. 1-2
Απασχόληση, σελ. 2
Πρακτική Άσκηση, σελ. 3
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, σελ. 3-7
Μεταπτυχιακές Σπουδές, σελ. 8–9
Επιχειρηµατικότητα, σελ. 9-10

Στην πρώτη (πιλοτική) φάση - Ιανουάριος-Απρίλιος
2013- έχουν ήδη επιλεγεί να συµµετάσχουν διακριθέντες σε διαγωνισµούς καινοτοµίας που διοργανώνουν
ανεξάρτητοι φορείς. Στην πιλοτική φάση, «Κυψέλες» θα
λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στην δεύτερη φάση, που έχει προγραµµατιστεί για το
τετράµηνο Μαΐου – Αυγούστου 2013, θα συµµετάσχουν
τόσο οι διακριθέντες από διαγωνισµούς ανεξάρτητων
φορέων όσο και οι διακριθέντες στο διαγωνισµό
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«Καινοτοµίας - Νέας Επιχειρηµατικής Ιδέας» που διοργανώνει η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Σε αυτή τη φάση,
«Κυψέλες» θα λειτουργήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα.
Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε όλους τους νέους 18-30 ετών,
που είναι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδας, της Κύπρου και
άλλων χωρών-µελών της Ε.Ε. καθώς και σε Έλληνες που κατοικούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού.
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής:
• (α) όσοι νέοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία επιχείρησης,
υλοποιώντας πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής, είτε ατοµικά, είτε ως επιχειρηµατική οµάδα, το
Επιχειρηµατικό τους Σχέδιο, για το οποίο διακρίθηκαν, είτε
µε ίδια µέσα είτε µε χρηµατοδότηση από τρίτον και
• (β) όσοι νέοι έχουν παραχωρήσει µε σχετική σύµβαση δικαίωµα εµπορικής εκµετάλλευσης του επιχειρηµατικού σχεδίου τους σε τρίτους.

Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων, θα πρέπει να αφορούν σε
µια από τις παρακάτω Θεµατικές Ενότητες:
1. Επιχειρηµατικότητα στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
2. Υπηρεσίες στους τοµείς του Περιβάλλοντος - Πολιτισµού Αθλητισµού µε χρήση νέων τεχνολογιών.
3. Αγροτική επιχειρηµατικότητα.
4. Γενικές επιχειρηµατικές προτάσεις.
Η κατάθεση της επιχειρηµατικής ιδέας, θα πρέπει να γίνει
ηλεκτρονικά από τις 15 ∆εκεµβρίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου
2013 στο email kainotomia@neagenia.gr σε µορφή word.doc
και PDF και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες. Επίσης, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να συµπληρώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων µελών
της οµάδας τους στο έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων.
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό: www.neagenia.gr

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ - Α ΝΑΚΟΙ ΝΩΣ ΕΙΣ Γ∆
07/01/2013:

21/11/2012:

14/12/2012:

● Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-

● Τεχνικοί εφαρµοσµένης µηχανικής και

● 24 θέσεις ανέργων κάτω των 30

ντος για Εκπαιδευτές στα Κέντρα
∆ια Βίου Μάθησης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
(Λήξη: 18/1/2013)

τεχνικοί εργαστηρίου σε τοµείς επιστηµονικής έρευνας
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό)
(Λήξη: 22/1/2013)

ετών σε κοινωνικές δοµές στο ∆ήµο Νεάπολης - Συκεών
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)
(Λήξη: 27/12/2012)

● Βοηθοί στους τοµείς οικονοµικού ελέγ-

27/12/2012:
● SENIOR PHP/DRUPAL DEVEL-

OPER - ATHENS, GREECE
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)
(Λήξη: 30/1/2013)
● SENIOR WEB CONSULTANT -

ATHENS, GREECE
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)
(Λήξη: 30/1/2013)
● Θέσεις εργασίας για υψηλόβαθ-

µους Νοσηλευτές/τριες στην
Ιορδανία
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό)
(Λήξη: 30/1/2013)

χου, δηµοσιονοµικών/λογιστικής,
οικονοµικών/στατιστικής στο Εξωτερικό
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό)
(Λήξη: 22/1/2013)
● Θέσεις επιστηµονικών συνεργατών,

εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για πτυχιούχους ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.ά. πτυχιούχων στις
ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
(Λήξη: 24/12/2012)
● Θέσεις αναπληρωτών και ωροµίσθι-

ων εκπαιδευτών για πτυχιούχους ΤΕΙ
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας Τροφίµων, ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
κ.ά. πτυχιούχων ΑΕΙ στον ΟΤΕΚ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

13/12/2012:
● 1 θέση πωλητή κτηνοτροφικών

εξοπλισµών - ειδών διατροφής
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελλάδα)

Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες και νέες
θέσεις είναι διαθέσιµες στο

dasta.teilar.gr
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΑ ΚΤΙΚΗ ΑΣΚ ΗΣΗ - ΑΝΑ ΚΟΙΝ Ω ΣΕΙΣ Γ∆
08/01/2013:
● ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΘ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Λήξη: 8/2/2013)

07/01/2013:
● Πρακτική Άσκηση Μηχανολόγων στην AGROTECH S.A
● Πρακτική Άσκηση στην AGROFARMA
● Εκπαιδευόµενος στο Τµήµα Εγκρίσεων ∆ανείων/Volkswagen Bank

Περισσότερες
σχετικές πληροφορίες και νέες
θέσεις είναι διαθέσιµες στο

dasta.teilar.gr

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΚΑ∆ ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩ ΝΟΣ – Η ΠΟΛΙΤ ΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ ΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡ ΑΜΜ ΑΤΑ ΒΡ ΑΧ ΕΙΑΣ ∆ΙΑΡ ΚΕΙΑΣ ΓΙ Α ΕΝΗΛΙ ΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , 2 ΟΣ ΚΥΚΛΟ Σ
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών διοργανώνει από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2013 το
δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών προγραµµάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες µε αντικείµενο τη φιλοσοφία, το
ρόλο της στην καθηµερινή ζωή και το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας.
Η Πράξη «Ακαδηµία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων»,
∆ράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράµµατα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους. Σκοπό της ∆ράσης
αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική,
πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Ο 2ος κύκλος µαθηµάτων θα πραγµατοποιηθεί από τις 04 Φεβρουαρίου 2013 έως τις 12 Απριλίου 2013 και θα αφορά στα εξής πεδία:
1.
2.
3.
4.

Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
Επιστήµες και τεχνολογία
Πολιτισµός και δηµιουργία
Πολίτης και Πολιτεία

Καθένας από τους τοµείς περιλαµβάνει εβδοµαδιαίες διαλέξεις, ξεναγήσεις/επιτόπια µαθήµατα σε αρχαιολογικούς\χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops) και διαρθρώνεται στη βάση επιµέρους θεµατικών
ενοτήτων ανάµεσα στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιλέξουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραµµα.
Όλα τα µαθήµατα και τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλο τον ενήλικο πληθυσµό.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 20/01/2013
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, το περιεχόµενο των µαθηµάτων και τη διαδικασία υποβολής
αίτησης, παρακαλούµε επισκεφθείτε τον ιστότοπο (site) του έργου «Ακαδηµία Πλάτωνος» www.plato-academy.gr
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑ Ν ΙΚΗΣ ΕΝΤΟ ΜΟΛΟΓΙΑΣ
Το Iνστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Ι∆ΒΕ) του ΤΕΙ Λάρισας, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας και το
Τµήµα Μηχανικής Βιοσυστηµάτων του ΤΕΙ Λάρισας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 333/8-11-2012 & πρακτικό ΤΕΙ/Λ
Νο15/5.11.2012, πραγµατοποιούν σεµινάριο 130 ωρών που αφορά αποφοίτους γεωπονικών, ιατροβιολογικών και οικονοµικών επιστηµών µε προσανατολισµό στην καινοτοµία και στην παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα έντοµα.
Το σεµινάριο έχει Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες [ΕCTS] από το Υπουργείο Παιδείας (απόφαση Ινστιτούτου ∆ια Βιου
Εκπαίδευσης (Ι∆ΒΕ) (333/8-11-2012).
Χορηγείται πιστοποιητικό εγκεκριµένο από το Υπ. Παιδείας.
Μετράει για µοριοδότηση για τις πιο πάνω ειδικότητες και προϋπηρεσία στο AΣΕΠ/∆ηµόσιο/Ιδιωτικούς Φορείς ως πρόγραµµα δια βίου µάθησης (ΦΕΚ 171/6-7-2005 & ΦΕΚ 1228/23-6-2009).
Τα µαθήµατα διδάσκονται από 12 οµιλητές από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Ερευνητές και Στελέχη του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Το σεµινάριο είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο (δυο ισόποσες δόσεις των 300 ευρώ).
Υποβολή φακέλου για συµµετοχή έως 15 Φεβρουαρίου 2013.
Οι διδακτικές ενότητες του σεµιναρίου είναι:
1. Ιστορία και ορολογία εντοµοαπωθητικών.
2. Εθνοβοτανική και Φυτικής προέλευσης εντοµοαπωθητικά. Παραγωγή φυτικών εντοµοαπωθητικών σε µεγάλη κλίµακα.
3. ∆ρογοχηµεία εντοµοαπωθητικών αιθέριων ελαίων Ι
4. ∆ρογοχηµεία εντοµοαπωθητικών αιθέριων ελαίων ΙΙ
5. Μοριακοί µηχανισµοί προσέλκυσης και απώθησης εντόµων και οι βιοµηχανικές τους εφαρµογές. Μοριακός σχεδιασµός εντοµοαπωθητικών και προσελκυστικών ουσιών.
6. Έλεγχος εντοµοαπώθησης. Βιοµετρική αντίδραση εντόµων σε εντοµοαπωθητικά.
7. Εντοµοαπωθητικά για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, παράγοντες επιτυχίας.
8. Πρόσθετα & τυποποίηση εντοµοαπωθητικών.
9. Εθνική και Παγκόσµια νοµοθεσία για τα εντοµοαπωθητικά.
10. Στρατιωτική και µη χρήση εντοµοαπωθητικών. Χρήση εντόµων για οσµές εκρηκτικών. ∆ηλητήρια εντόµων για
στρατιωτική χρήση.
11. Χρήση εντόµων για µεταφορά µικροτεχνολογίας.
12. Βιοµηχανική παραγωγή µικροβιακών εντοµοκτόνων.
13. Ανθεκτικότητα στα µικροβιακά εντοµοκτόνα και διαχείριση της στο αγρό και στην αλυσίδα παραγωγής.
14. Γενετικά τροποποιηµένα φυτά ως µορφές τυποποίησης µικροβιακών εντοµοκτόνων.
15. Νοµοθεσία για την παραγωγή µικροβιακών εντοµοκτόνων.
16. Τύποι και κατηγορίες χηµικών εντοµοκτόνων και µορφές τυποποίησης.
17. Πολυµερή στην βιοµηχανική εντοµολογία.
18. Φεροµονική βιοµηχανική τεχνολογία & τεχνολογία προσκολητικών εντόµων.
19. Βιοµηχανικές εφαρµογές βιοτεχνολογικής σηροτροφίας.
20. Έντοµα ως εδαφοβελτιωτές και παραγωγή νέων προϊόντων γονιµότητας εδάφους από έντοµα.
21. Εντοµοκτονίες σε χώρους τροφίµων και ανίχνευση υπολειµµάτων εντόµων σε τρόφιµα.
22. Παραγωγή πρωτεΐνης εντόµων για ιχθυοκαλλιέργειες.
23. Παραγωγή τροφής για πτηνά µε βάση τα έντοµα.
24. Βιοτροµοκρατία και ανίχνευση περιβαλλοντικών καταστροφών και µολύνσεων µε βάση τα έντοµα.
25. Γενετικά τροποποιηµένα µικροβιακά εντοµοκτόνα.
26. Πρωτόκολλα ασφαλείας παραγωγής, και αποθήκευσης συµβατικών εντοµοκτόνων.
27. Αποθήκευση και ασφάλεια βιολογικών και µικροβιακών εντοµοκτόνων.

Σελίδα 5
ΤΕΥΧΟΣ 11

28. Ασφάλεια εργασίας προσωπικού στην παραγωγή εντοµοκτόνων.
29. Φυσιολογία σειρών κυττάρων εντόµων και η ρύθµιση των παραµέτρων τους για βιοµηχανική χρήση.
30. Εξελικτική Ανοσολογία της φυσικής ανοσίας και εφαρµογές στην Ιατρική: Συγκριτική ανοσολογία ανάµεσα στους
ανθρώπους και τα έντοµα.
31. Βιοµηχανικές εφαρµογές ανοσίας εξωσκελετού και λιπώδους ιστού εντόµων.
32. Βιοµηχανικές εφαρµογές ανοσίας αιµολέµφου εντόµων.
33. Τεχνολογία συµβιωτικών οργανισµών εντόµων.
34. Αντιπλασµωδική ανοσία.
35. Αντιοξειδωτικά συστήµατα και γήρανση εντόµων.
36. Έντοµα ως ζωικοί οργανισµοί-µοντέλα για ασθένειες ανθρώπου. Έντοµα στην υπηρεσία της επούλωσης πληγών.
37. Ανάπτυξη κιτ για ανίχνευση ασθενειών σε παραγωγικά έντοµα.
38. Παραγωγή µεγάλης κλίµακας ωφέλιµα έντοµα. Βιοτεχνολογία παρασιτοειδών και αρπακτικών εντόµων.
39. Τεχνολογία διαχείρισης αλλεργιογόνων εντόµων.
40. Αεροδυναµική κίνησης πτερύγων πτερωτών εντόµων.
41. Έντοµα ως παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.
42. Εφαρµογές όρασης και ακοής εντόµων.
43. Παραγωγή βιοντίζελ από έντοµα.
44. Φυσιολογία µυών εντόµων κατά την πτήση.
45. Μηχανικές προσοµοιώσεις πτήσεων εντόµων σε υπολογιστή.
46. Βιολογικός κύκλος εντόµων ιατροδικαστικής αξίας.
47. Τρόποι συλλογής εντόµων ιατροδικαστικής σηµασίας για νοµική χρήση.
48. Ανάπτυξη εργαστηρίου Ιατροδικαστικής εντοµολογίας για παροχή υπηρεσιών.
49. Παράγοντες που επηρεάζουν τον βιολογικό κύκλο των εντόµων ιατροδικαστικής αξίας.
50. Υπολογισµός τόπου και χρόνου θανάτου θυµάτων.
51. Συλλογή και ανάλυση τοξικολογικών δεδοµένων από έντοµα ιατροδικαστικής αξίας.
52. Ο ιατροδικαστικός εντοµολόγος ως µάρτυρας σε δικαστήριο.
53. Μικροβιολογία και έντοµα ιατροδικαστικής αξίας.
54. Έντοµα ιατροδικαστικής αξίας για παροχή δεδοµένων για κλιµατικές και µετεωρολογικές αλλαγές.
55. Πνευµατική Ιδιοκτησία στην Βιοµηχανική εντοµολογία
56. Χρηµατοδότηση και διάδοση της καινοτοµίας στην Βιοµηχανική Εντοµολογία.
57. Σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων.
58. Το κόστος και η διαχείριση ρίσκου κατά την διείσδυση νέων προϊόντων σε τρείς βασικές περιπτώσεις: Εντοµοκτόνα-Εντοµοαπωθητικά, Βιοιατρικά-Φαρµακευτικά προϊόντα µε βάση τα έντοµα και διατροφικά προϊόντα.
59. Στρατηγικές µάρκετινγκ και ∆ιεθνοποίηση νέων προϊόντων της βιοµηχανικής εντοµολογίας.
60. Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων βιοµηχανικής εντοµολογίας.
61. Κλιµάκωση µεγέθους επιχειρήσεων και ρόλων εργασίας στην βιοµηχανική εντοµολογία από τις πλούσιες στις φτωχές χώρες.
62. Ολική ποιότητα στην παραγωγική βιοτεχνολογία φαρµακευτικών, χηµικών ουσιών και µικροβιακών προϊόντων
σχετιζόµενα µε έντοµα.
63. Εντοµοφοβία σε βιοµηχανικούς χώρους εργασίας.
64. ∆ιαχείριση εντοµοφοβίας σε ιατροδικαστικές περιπτώσεις.
Σηµείωση: Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή/χρήση ολοκλήρου ή τµήµατος του παρόντος εκπαιδευτικού προγράµµατος,
ο οποίο προστατεύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική, Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή Νοµοθεσία περί πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Με επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατος.
Το διαφηµιστικό η αίτηση και έντυπο/αφίσα του σεµιναρίου είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λάρισας
www.teilar.gr
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Μηχανικής Βιοσυστηµάτων ΤΕΙ/Λ στο τηλ. 2410 684 275.
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ΝΕΟΣ ΚΥ Κ ΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜ ΑΤΩΝ E-LE ARNI NG ΑΠ Ο Τ Ο ΕΚΠΑ
Το Κέντρο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνεχίζοντας την
πρωτοπορία του στο χώρο της εξ Αποστάσεως (µέσω ∆ιαδικτύου) Εκπαίδευσης, διαθέτει το νέο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (30ος Κύκλος
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος).
Η παρακολούθηση των Προγραµµάτων γίνεται µέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρµας και περιλαµβάνει καθηµερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρµοσµένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διαρκή Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Αποτελεσµατικότητας. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό µοντέλο ακολουθείται επιτυχώς για 12η συνεχή χρονιά και
διαθέτει Πιστοποίηση ∆ιαχείρισης Συστήµατος Ποιότητας ISO.
Παράλληλα, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ενσωµατώνει σύγχρονες µεθοδολογίες
εντοπισµού επαγγελµατικών δεξιοτήτων, προκειµένου να επιτυγχάνεται η µεταφορά και η αξιοποίηση της γνώσης στον
εργασιακό χώρο.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 150 προγραµµάτων προπτυχιακής και µεταπτυχιακής επιµόρφωσης που κατηγοριοποιούνται σε 21 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιµόρφωσης.
Αίτηση συµµετοχής µπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ) καθώς και απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σχετική εργασιακή εµπειρία.
Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων: 1/2/2013

Ι

Έναρξη Μαθηµάτων: 4/2/2013

Ισχύουν νέα µειωµένα δίδακτρα και δωρεάν υπηρεσίες καθοδήγησης στην εκπαίδευση και την εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας µπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://
elearn.elke.uoa.gr όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Επίσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία των προγραµµάτων στα τηλέφωνα 210 3689354 και 210 3689381, ή
να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: elearn-secretariat@elke.uoa.gr.

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜ ΑΤΑ ΚΑΤ Α ΡΤΙΣΗΣ /ΕΠ ΑΝΑ ΚΑΤ ΑΡ ΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠ ΑΣ ΧΟΛΟΥΜΕ Ν ΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖ ΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΣΕΙΣ
Είσαι Αυτοαπασχολούµενος / Εργαζόµενος και επιθυµείς την επαγγελµατική σου εξέλιξη;
Μάθε για τη ∆ράση «Πρόγραµµα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούµενους και εργαζόµενους σε
επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας µε στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που
υλοποιεί η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ,
ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007‐2013».
Περιγραφή:
Η ∆ράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων σε έντεκα
περιφέρειες της χώρας µέσω Προγραµµάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούµενους (0‐3 άτοµα προσωπικό) και εργαζόµενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας.
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(Τα σεµινάρια προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νοµούς των ανωτέρω περιφερειών)
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται µε 5€ (µεικτά) ανά ώρα.
Θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης:
1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέµβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιµετώπιση της κρίσης και της
αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας ‐ Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονοµικής Κρίσης
2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηµατικότητα ‐ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονοµία
3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηµατισµοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
4. Οργάνωση και λειτουργία µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης ‐ "Business to Business"
5. Οργάνωση και λειτουργία µικρής και πολύ µικρής επιχείρησης ‐ Υποχρεώσεις έναντι ∆ηµοσίων Φορέων / Οργανισµών και Τρίτων
6. ∆ιερεύνηση εναλλακτικών προµηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγµάτευση
7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
8. Γενική Οικονοµική Εκπαίδευση
9. Οργανωτικές Ικανότητες
10. Ικανότητα επικοινωνίας
11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
Ωφελούµενοι:
Αυτοαπασχολούµενοι (0‐3 άτοµα προσωπικό) και Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονοµίας.
Χρόνος και ∆ιάρκεια διενέργειας των προγραµµάτων κατάρτισης:
Έναρξη: ∆εκέµβριος 2012
Λήξη: Σεπτέµβριος 2014
∆ιάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευµατινές ώρες)
Τόπος Υλοποίησης: Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)
Ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012
Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, fax ή στις δοµές των µελών της Ένωσης
Παραλαβή Αιτήσεων Συµµετοχής:
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα µέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

•

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ‐ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ. 210 8544666

•

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr, τηλ. 210 3327737, 210 3327780

•

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ ‐ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr, http://www.kaele.gr, τηλ. 210 3259231

•

Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr, τηλ. 2118001644
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΑΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ ΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤ ΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
To Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013.
Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η εµβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μηχανολογίας µε την παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.
Το ΠΜΣ του Τµήµατος Μηχανολόγων απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στις «Σύγχρονες Μεθόδους
Σχεδιασµού και Ανάλυσης στη Βιοµηχανία» µε τις εξής κατευθύνσεις:
(Α1) Ενεργειακά Συστήµατα, Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης,
(Α2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες,
(Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιοµηχανική ∆ιοίκηση
Για τη χορήγηση του Μ∆Ε απαιτείται α) η επιτυχής εξέταση σε έξι µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Μ∆Ε είναι ένα έτος.
Τα δίδακτρα του Μ∆Ε ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.700€.
Το παρόν ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χηµικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής και
∆ιοίκησης, Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά και σε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων. Γίνονται επίσης δεκτοί υπό προϋποθέσεις πτυχιούχοι Θετικών ή Οικονοµικών Επιστηµών και απόφοιτοι Μηχανολογίας ΤΕΙ.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Νόµου 2083/92 και
του άρθρου 4 του Νόµου 3685/2008 όπου θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθµός διπλώµατος, η επίδοση στα συναφή
προς την ερευνητική περιοχή προπτυχιακά µαθήµατα και στη διπλωµατική εργασία, η επαγγελµατική εµπειρία, η γνώση
ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε συνεκτίµηση των προσόντων και
αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισµένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συµπλήρωση του οποίου µπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση ορισµένων προπτυχιακών µαθηµάτων.
Ο αριθµός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µέχρι την Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 να υποβάλουν ταχυδροµικά στη Γραµµατεία του
Τµήµατος (∆ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίον Άρεως,
38334, Βόλος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

•

Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

•

Επικυρωµένο αντίγραφο ∆ιπλώµατος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναµένεται η αποφοίτησή τους µέχρι την 15
Φεβρουαρίου του 2013

•

Επικυρωµένη βεβαίωση ισοτιµίας ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής)

•

Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας

•

Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας ξένης γλώσσας (π.χ. First Certificate, κ.α.)

•

Βιογραφικό σηµείωµα µε στοιχεία επαγγελµατικής και ερευνητικής δραστηριότητας

•

∆ύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το Τµήµα για να γνωρίσουν τα µέλη ∆ΕΠ αυτοπροσώπως και τις δραστηριότητές τους ή µέσω του Internet: http://www.mie.uth.gr, όπου µπορούν επιπλέον να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για τις
σπουδές από τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών: http://www.mie.uth.gr/files/PostGradStudiesGuide20122013.pdf
Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραµµατεία του Τµήµατος
τηλ.: 24210-74028
Fax:24210-74089
e-mail: pmsmmb@mie.uth.gr
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Π.Μ.Σ. «ΒΙ ΟΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Κ ΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝΤΟΣ »
Το Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) υπό το γενικό τίτλο
«Βιοτεχνολογία – Ποιότητα ∆ιατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013, που οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.
Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάµηνα.
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.200 ευρώ (1.500 € το Α΄ εξάµηνο και 1350 € τα δύο επόµενα).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστηµών Υγείας, Θετικών Επιστηµών, Γεωπονικών Επιστηµών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αντίστοιχων τµηµάτων της αλλοδαπής, µε την
αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών µε το
αντικείµενο του Προγράµµατος τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.
Οι ενδιαφερόµενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν από 07 Ιανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδροµείου,
σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής) στην Γραµµατεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Βιογραφικό Σηµείωµα µε στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελµατική εµπειρία του υποψήφιου
(σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ)
3. Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας ∆ΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
4. Επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων
5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση µιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούµενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που
ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική
γλώσσα.
6. ∆ύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστηµιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σηµείωµα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός µεν να συµπληρωθούν από τους υποψήφιους και
να αποσταλούν σε έντυπη µορφή µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε
(υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stroulia@bio.uth.gr συµπληρώνοντας
την ειδική φόρµα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bio.uth.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.bio.uth.gr ή στα τηλ. 2410-565298, 579310, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθηµερινά 11.00 - 13.00, Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221, Λάρισα, fax: 2410-565290

ΕΠΙΧΕΙΤΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓ ΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Κ ΑΡ ∆ Ι Τ Σ Α ΑΠΟ Τ Η ΜΚΕ ΤΕΙ /Λ
Η «Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ/Λ» προγραµµατίζει την διεξαγωγή επιχειρηµατικών παιγνίων (business games) για τα τµήµατα του
ΤΕΙ Λάρισας στα Παραρτήµατα Καρδίτσας (Τµήµατα ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασµού – Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, και Τεχνολογίας
Τροφίµων) και Τρικάλων (Τµήµα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων) τα οποία
θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και θα ολοκληρωθούν σε τρία 2ωρα µέχρι και την Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013 (συνολική διάρκεια 6 ώρες).
Συγκεκριµένα οι ώρες διεξαγωγής των παιγνίων θα είναι 15.00-17.00 στο Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του
Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος – 1ος όροφος. Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών παιγνίων είναι ο κ. Πούλιος Θωµάς.
Η συγκεκριµένη δράση απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους του ΤΕΙ και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και τις
3 µέρες (τρία 2ωρα). Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης θα δοθεί και βεβαίωση συµµετοχής.
Όσοι φοιτητές/απόφοιτοι ενδιαφέρονται µπορούν να απευθύνονται µέχρι και την ∆ευτέρα 14/01/2013 στο ∆ιευθυντή του
Παραρτήµατος κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη (τηλέφωνο 24410 80064, e-mail: papad@teilar.gr) ή στον κ. Πούλιο Θωµά
(τηλέφωνο 2410 684591, e-mail: poulios@teilar.gr).

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
http://dasta.teilar.gr
Γραφείο Λάρισας
Κτίριο Επιτροπής Ερευνών
Τηλ. 2410684725, 2410684726
E-mail: career@teilar.gr
Fb: Grafeio Diasyndesis Tei Larisas

Γραφείο Καρδίτσας
α’ όροφος Τµήµατος ∆ασοπονίας & ∆ΦΠ
Τηλ. 24410 80030
E-mail: career.kard@teilar.gr
Fb: Grafeio Diasyndesis

ΠΑΝ ΕΛΛ ΗΝ ΙΟ ΣΥΜΠΟΣ ΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑΣ ΑΤΕΙ Θ 201 3
Η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στο Πανελλήνιο Συµπόσιο Επιχειρηµατικότητας 2013 µε θέµα:
"Επιχειρηµατικότητα ... Από τη θεωρία στην πράξη".
Το Συµπόσιο θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Ιανουαρίου και εκτός όλων
των άλλων, θα αποτελέσει την αφορµή εκκίνησης ενός ‘’acceleration
program’’, σε συνεργασία µε την Innovation Farm. Κατά τη διαδικασία
αυτή θα παρουσιαστούν σε ένα λεπτό, όλες οι επιχειρηµατικές ιδέες
φοιτητών και αποφοίτων που θα εµφανιστούν. Στη συνέχεια και µέχρι
τον Μάιο του 2013, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ‘’ωρίµανσης’’ των
επιχειρηµατικών ιδεών, ώστε να είναι έτοιµες να παρουσιαστούν στο
τέλος σε υποψήφιους επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια
να υπάρξει ενίσχυση των καλύτερων ιδεών.
Όσοι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο συµπόσιο
και επιθυµούν να συµµετέχουν µε την επιχειρηµατική τους ιδέα, µπορούν να το κάνουν στέλνοντας ‘’video’’ διάρκειας ενός λεπτού. Λεπτοµέρειες και δηλώσεις συµµετοχής στον Accelerator στην ιστοσελίδα
www.mke.teithe.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mke.teithe.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 791480 (ώρες 8:30 – 14:30)

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας αποτελεί µέρος της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύµατος.

Το Έργο «Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας» υλοποιείται
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους.

