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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική
MBA-Μάστερ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
(Εξ αποστάσεως - on line)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας προσφέρει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάστερ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως -on line MBA).
Το πρόγραµµα, µε διάρκεια 16 µηνών,
είναι αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.
Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται στην
ελληνική γλώσσα, µε φιλικό προς τους
φοιτούντες τρόπο και µαθησιοκεντρικό
προσανατολισµό. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη για µεταπτυχιακές σπουδές αλλά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν επειδή εµποδίζονται από οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις ή τη µεγάλη απόσταση από άλλα ΑΕΙ.
Το Φεβρουάριο 2013 ξεκινά νέο Τµήµα
– εξ αποστάσεως- µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (ΑΑ∆ΑΕ) του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Στους αριστούχους φοιτητές, προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξειδίκευσης στη
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και
Τροφίµων.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν
στους συνδέσµους:

http://www.farm.teithe.gr/
http://goo.gl/oVdop
http://www.mba-online.unic.ac.cy/
Όσοι ενδιαφέρονται για τον «πόλο» της
Θεσσαλονίκης, στέλνουν, µέχρι την
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, την Αίτηση µε
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, στη
διεύθυνση του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας και (µόνο) την Αίτηση, σε ηλεκτρονική µορφή (µε σάρωση), στη διεύθυνση
MBAadae@teithe.gr .
Πληροφορίες στο τηλ. 2310791340
(ώρες 9-12).

Η ∆οµή Απασχόλησης
και Σταδιοδροµίας, το
Γραφείο ∆ιασύνδεσης,
η Μονάδα Καινοτοµίας
& Επιχειρηµατικότητας
και η Πρακτική Άσκηση
Φοιτητών
του
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στα πλαίσια
των δράσεών τους για
ενίσχυση της νεανικής
και γυναικείας επιχειρηµατικότητας
και
προώθηση της απασχόλησης προχώρησαν τον ∆εκέµβριο
2012 στη σύναψη
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας µε τους εξής
φορείς/υπηρεσίες/
επιχειρήσεις:
⊕ Γραφείο
Ισότητας
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
⊕ Skywalker.gr

Αντικείµενο των πρωτοκόλλων είναι η από
κοινού ανάπτυξη δράσεων και η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, εµπειριών και καλών πρα-

κτικών.

Ξεκίνησε από

τα µέσα

Οκτωβρίου του 2012 η
ραδιοφωνική εκποµπή της
∆ΑΣΤΑ του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Η ωριαία ραδιοφωνική εκποµπή στην οποία
αναπτύσσονται

διάφορα

θέµατα σχετικά µε τις ∆ράσεις της ∆ΑΣΤΑ αλλά και
θέµατα που αφορούν την
εκπαιδευτική

κοινότητα

του Ιδρύµατος

Κάθε Πέµπτη 13:00-14:00 συντονιζόµαστε στον FM 100,6 !!!

WE ARE BACK..

Εργαστήρια
Συµβουλευτικής
Σταδιοδροµίας

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης για το εαρινό εξάµηνο 2012-2013 θα πραγµατοποιήσει τα ακόλουθα εργαστήρια:
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΟΥ Γ΄ κύκλος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Ραδιοφωνική Εκποµπή
∆.Α.ΣΤΑ.
Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιο δρο µί ας ( ∆. Α. Σ ΤΑ. ) το υ
-Θ. και οι συνεργαζόµενες δράσεις (Γραφείο ∆ιασύνδεσης, Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και Κεντρικό Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης) συνεχίζουν
και φέτος τις εβδοµαδιαίες εκποµπές στο ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο
Θεσσαλονίκης και ενηµερώνουν
την ευρύτερη κοινότητα του ιδρύµατος για τη δυνατότητα εθελον τ ι κ ή ς σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς τ ου ς .
Συγκεκριµένα:

•

καλούν τους ενδιαφερόµενους µε εµπειρία στην ραδιοφωνική παραγωγή, στη

(ώρες 10:00 - 13:00)
∆ε

04-02-2013

Ενίσχυση Αυτογνωσίας- Προσδιορισµός Εκπαιδευτικού και
Επαγγελµατικού Στόχου

∆ε

11-02-2013

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

∆ε

18-02-2013

Βιογραφικό Σηµείωµα - Συνοδευτική επιστολή

∆ε

25-02-2013

Συνέντευξη επιλογής προσωπικού - Τεχνικές επικοινωνίας

Τα εργαστήρια θα πραγµατοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδρίων, Νο 37, στον
1ο όροφο, στο κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π.
Η συµµετοχή είναι ∆ΩΡΕΑΝ. Χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Αλεξάνδρειου

µουσική επιλογή ή στην
εκφώνηση να δηλώσουν
συµµετοχή και

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της

δέχονται προτάσεις σχετικά µε το θεµατολογικό
σχεδιασµό των εκποµπών,
επικοινωνώντας ηλεκτρονικά
στο: mke@admin.teithe.gr.
Για διευκρινήσεις και τυχόν
απορίες επικοινωνήστε στο
2310-013721.

Σταδιοδροµίας - ∆.Α.ΣΤΑ Α.ΤΕΙ/Θ, διοργάνωσε µε µεγάλη

•
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∆οµής

Απασχόλησης

και

επιτυχία Ηµερίδα µε Θέµα:

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης»
την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2012, στο Αµφιθέατρο της
Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων
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ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τη ∆ευτέρα 3/12/2012 το Γραφείο Στήριξης Α.µε.Α και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης πραγµατοποίησαν µε
επιτυχία Ηµερίδα για την Παγκόσµια Ηµέρα Α.µε.Α.
Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 11.00.πµ και 14.00.µ.µ στο Ν.
Αµφιθέατρο της Σ.Ε.Υ.Π. και την παρακολούθησε µεγάλος αριθµός
φοιτητών του Ιδρύµατος καθώς και µέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού. Οι παρευρισκόµενοι παρακολούθησαν βίντεο µε σχετικό θέµα
και ακολούθησαν οι εισηγήσεις µε
σφαιρική προσέγγιση του θέµατος της
αναπηρίας.

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διοργανώνει διήµερο
σεµινάριο επιχειρηµατικότητας που απευθύνεται αποκλειστικά στους αποφοίτους
του Ιδρύµατος.
∆ήλωση συµµετοχής:

• Το
Οµιλητές της Ηµερίδας ήταν οι: κος Νικόλαος Τσίτσης Γραµµατέας

σεµινάριο απευθύνεται
σε απόφοιτους
του
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ο Πατέρας Κωνσταντίνος Παπανικολάου ∆/ντης Ι.Ε.Α, ο

• Σε περίπτωση που οι συµ-

κος Κυριάκος Καζάς Υπεύθυνος Κ.Α.Α.Π.Α.Θ, ο κος Ιωάννης Σαββίδης Πρ/νος Ε.Ε.Σ.Υ Ο.Α.Σ.Θ, ο

µετοχές δεν συµπληρωθούν από απόφοιτους του
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και
υπάρχουν συµµετοχές από
απόφοιτους άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων θα
συµπληρωθούν από εκεί.

κος Σταύρος Κοτταράς Καθηγ.Εφαρµογών του Τµ. Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι/Θ, η κα Μαρία
Ιωαννίδου Εκπ/κή Ψυχολόγος µέλος του Τµ.∆ιασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ, η
δίδα Ελενίκη Μαυροπούλου φοιτήτρια του Τµ. Μαιευτικής του Α.Τ.Ε.Ι/Θ και µέλος της οµάδας εθελοντών καθώς και τα µέλη του Γραφείου Στήριξης Α.µε.Α κα ∆ήµητρα Ραπάϊ και κος Νικόλαος
Κουλουκουριώτης.

• Θα δοθεί βεβαίωση

συµµετοχής στην οποία θα
αναγράφονται οι επιµέρους ενότητες παρακολούθησης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013

•Η

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυµούν να αποκτήσουν επιχειρηµατική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις στο
να δηµιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχηµένες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες.

• Οι

Στοχεύει να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτοµα που
επιθυµούν να αναλάβουν νέες καινοτόµες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
Μερικές από τις προβλεπόµενες δραστηριότητες είναι:
• Σειρά από µαθήµατα που εστιάζονται στην επιχειρηµατικότητα
• Υποστήριξη και συµβουλευτικές υπηρεσίες για την
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων
• Η ανάπτυξη νέων µεθόδων παρακίνησης και πληροφόρησης υποψήφιων επιχειρηµατιών
Απονοµή βραβείων επιχειρηµατικότητας στους σπουδαστές που θα εκπονήσουν τα καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια στα πλαίσια σχετικού διαγωνισµού.
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δηλώσεις συµµετοχής
έχουν κλείσει.

• Οι συµµετοχές στο σεµινάριο µε βάση τη σειρά προτεραιότητας θα οριστικοποιηθούν µέσω επιβεβαιωτικού µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (στο email που δηλώνετε στην
ηλεκτρονική αίτηση) από
τη ∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου
2013.
Τόπος ∆ιεξαγωγής:
Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., Tµήµα Οχηµάτων, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, 1ος όροφος
www.career.teithe.gr

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Το πρόγραµµα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, οργανώνεται και εκτελείται από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

συµµετοχή είναι δωρεάν.
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www.dasta.teithe.gr

Έχεις µια επιχειρηµατική Ιδέα;
Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία!
Ο STAGEONE είναι ένας pre-seedstartupaccelerator που σκοπό έχει σε πολύ σύντοµο διάστηµα να επιταχύνει τις διαδικασίες µίας επιχειρησιακής ιδέας ώστε
αυτή να φτάσει σε ένα ικανό επίπεδο ώστε να διεκδικήσει στο άµεσο µέλλον:
την χρηµατοδότησή της
την παραγωγή του πρωτότυπου προϊόν της και
να το φέρει στη συνέχεια στην αγορά.
Το πρόγραµµα STAGEONE αποτελεί πρωτοβουλία του InnovationFarm και συνδιοργανώνεται µε την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του ΑΤΕΙΘ.

Η είσοδος και επώαση των εισερχοµένων σχηµάτων είναι
δωρεάν.

Επικοινωνία:
Τηλ. 2310 791480
2310 791481
2310 013480

Οι συµµετέχοντες θα βιώσουν µια σηµαντική εµπειρία, µέσα από µια εντατική διαδικασία coaching και εργαστηρίων από ειδικούς που περιλαµβάνει:
1. Αποσαφήνιση και ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σκεπτικού
2. Σύνθεση µιας αποτελεσµατικής οµάδας έργου
3. ∆ηµιουργία, Crash-testing, εκτίµηση και ανασχεδιασµός του επιχειρηµατικού
µοντέλου
4. Σχεδιασµός της πρωτότυπης υπηρεσίας
5. Ερεύνα και εντοπισµός των αναγκαίων τεχνολογιών
6. Επικύρωση του προϊόντος και της υπηρεσίας
7. Business και Marketing Plan
8. Εκµάθηση και εξάσκηση τεχνικών Pitching
9. Networkingandπροώθηση της επιχειρηµατικής ιδέας
10. Εκµάθηση για το που και πως µπορούν να βρεθούν και να προσεγγισθούν πηγές χρηµατοδότησης

Fax: 2310791482
career@admin.teithe.gr

Μάθε περισσότερα:

http://www.mke.teithe.gr/

dasta@admin.teithe.gr
Δομή
Απασχόλησης
και Σταδιοδρομίας
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