myDasta news
Μια έκδοση της ∆οµής Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ακούμε

...και μελετάμε την υπάρχουσα
κατάσταση, τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων μας και
την αγορά εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Δομή Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Διεύθυνση: Ισόγειο Μεταβατικού κτιρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110
http://dasta.uoi.gr/
T.: 26510 07278
F.: 26510 09095
Email: dasta@uoi.gr
www.facebook.com/dastauoi
www.twitter.com/dasta_uoi

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Διεύθυνση: Ισόγειο Μεταβατικού κτιρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110
http://gpa.uoi.gr
T.: 26510 07478
Email: gpa_students@uoi.gr (για φοιτητές)
T.: 26510 07479
Email: gpa_employers@uoi.gr
(για επιχειρήσεις)
www.facebook.com/gpauoi
www.twitter.com/gpauoi

Μονάδα Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας
Διεύθυνση: Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110
http://mke.uoi.gr
T.: 26510 05014
F.: 26510 05085
Email: mke.advisor1@uoi.gr
www.twitter.com/mke_uoi

Γραφείο Διασύνδεσης
Διεύθυνση: Σχολή Θετικών Επιστημών (έναντι
κτιρίου Φυσικής)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110
http://gd.uoi.gr
Τ.: 265100 8454,8455, 8458, 8460, 8731.
F: 26510 08686
Εmail: career@uoi.gr
www.facebook.com/uoigd
www.twitter.com/uoigd
Γραφείο Διασύνδεσης- Παράρτημα Αγρινίου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Γεωργίου Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100
Αγρίνιο
http://gd.uoi.gr
Τ.: 26410 74183
Εmail: career@uwg.gr
www.facebook.com/uoigd
www.twitter.com/uoigd

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα υποκείμενα Γραφεία και
Μονάδες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση
& Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
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Στηρίζουμε

...με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων, στοχεύοντας στην καλύτερη
προετοιμασία των νέων για ένα
πετυχημένο μέλλον.

Διασφαλίζουμε

...την ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχουμε προς τους φοιτητές και τους απόφοιτους ακούγοντας τις απόψεις, του προβληματισμούς και τα σχόλια των
χρηστών μας και θέτοντας ως
στόχο τη συνεχή βελτίωσή μας.

Σ

ας καλωσορίζω στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση της ∆οµής Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, η οποία περιέχει έγκαιρη ενηµέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της ∆ΑΣΤΑ καθώς και των επιµέρους δοµών της.
Η ∆οµή Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (∆ΑΣΤΑ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο
2010 µε στόχο την ανάπτυξη της στρατηγικής, του οράµατος και της πολιτικής του Ιδρύµατος σε θέµατα σύνδεσής του µε την αγορά εργασίας και σταδιοδροµίας των φοιτητών και αποφοίτων. Απώτερος
σκοπός της είναι να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης του Πανεπιστηµίου µε την απασχόληση.
Υπό το συντονισµό της ∆ΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:
1. Γραφείο ∆ιασύνδεσης
2. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
3. Μονάδα Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας
Μεταξύ των δράσεων που υλοποιεί η ∆ΑΣΤΑ είναι:

w∆ικτύωση µε τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς που ασχολούνται µε την εκπαίδευση, την
ανεργία, την απασχόληση κλπ.
w∆ικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς του δηµοσίου και επιχειρήσεις.
wΕκπόνηση µελετών για τους αποφοίτους του Ιδρύµατος, τους φοιτητές ΑµεΑ, τη λιµνάζουσα φοίτηση,
τις υπηρεσίες του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας.
wΠιστοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών της ∆ΑΣΤΑ και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή
µε την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO.
wΣτήριξη των φοιτητών που καθυστερούν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.
wΣτήριξη των φοιτητών ΑµεΑ σε θέµατα σταδιοδροµίας και απασχόλησης.
wΟργάνωση εκδηλώσεων σταδιοδροµίας όπως Ηµέρες Καριέρας, Βραβεία Επιχειρηµατικότητας κλπ.
Σε αυτή τη καινοτόµα προοπτική σας καλώ να συµµετέχετε ενεργά και να επωφεληθείτε από τις παρεχόµενες υπηρεσίες ενηµέρωσης, συµβουλευτικής και εκπαίδευσης.

Τριαντάφυλλος Α.∆. Αλµπάνης
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Ιδρυµατικός Υπεύθυνος της ∆ΑΣΤΑ

myDasta
Δομήnews
Απασχόλησης
ΤΕΥΧΟΣ 1_Oκτώβριος
και Σταδιοδρομίας
2012

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί
μια ευκαιρία για τους φοιτητές
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
να αποκτήσουν, για μικρό χρονικό διάστημα (2 μήνες), επαγγελματική εμπειρία, δουλεύοντας σε πραγματικό εργασιακό
περιβάλλον σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ιδρύθηκε στα τέλη του 2010 με
σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Γραφείο στηρίζει τον φοιτητή καθ’
όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης – πριν, κατά και με τη
λήξη της πρακτικής άσκησης.
Ταυτόχρονα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης συνεργάζεται με
τα Τμήματα που προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης
στους φοιτητές τους, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση αυτής και αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει θέσεις πρακτικής άσκησης
υψηλού επιπέδου.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00πμ – 2.00μμ.
Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει
ως κύριο ρόλο τη δυναμική υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων
στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας, καθώς και τη
σύζευξη της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας.
Σκοπός του είναι η έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης και η σύναψη γόνιμων συνεργασιών
με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς με ζητούμενο την προώθηση του επιστημονικού δυναμικού του πανεπιστημίου στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά εργασίας.
Παρέχει υπηρεσίες Πληροφόρησης για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφίες, Θέσεις εργασίας, Προγράμματα
Δια Βίου Εκπαίδευσης, Επιστημονικά Συνέδρια, Ιατρική Ειδικότητα, Προγράμματα Εθελοντικής Απασχόλησης και υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας,
Ανάπτυξης προσωπικότητας, δεξιοτήτων, Αναζήτησης εργασίας,
Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής,
Τεχνικών ένταξης και παραμονής στην αγορά Εργασίας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης φιλοδοξεί να απαντά στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, στο
χώρο τις εκπαίδευσης και του επαγγελματικού στίβου παραμένοντας στο πλευρό των φοιτητών και αποφοίτων καθημερινά, είτε
μέσω προσωπικών συναντήσεων με τα στελέχη του, είτε διοργανώνοντας εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και υλοποιώντας καινοτόμες δράσεις.
Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου ∆ιασύνδεσης είναι ο κ. Τριαντάφυλλος
Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Τμήματος Χημείας
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Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
έχει ως κύριο σκοπό την ενθάρρυνση
της επιχειρηματικής
σκέψης και κουλτούρας στους φοιτητές και αποφοίτους
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Μονάδα υλοποιεί μια σειρά
εξειδικευμένων μαθημάτων, επισκέψεις σε επιχειρήσεις,
παράγει εκπαιδευτικό υλικού και λειτουργεί εφαρμογές
προσομοίωσης λειτουργίας των επιχειρήσεων (business
games). Με τον τρόπο αυτό συντελεί στην επιχειρηματική
εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
αποσκοπώντας στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, στην παροχή επιχειρηματικών γνώσεων και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
Παράλληλα, η Μονάδα διοργανώνει εκδηλώσεις και σεμινάρια επιχειρηματικότητας με καταξιωμένους ομιλητές,
όπου εκτός των άλλων παρουσιάζονται και συζητούνται
οι καλές πρακτικές από επιτυχημένους επιχειρηματίες.
Ταυτόχρονα προωθείται και η συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας αποσκοπώντας στην ευρύτερη δικτύωση
και σε συνέργειες.
Επίσης, η Μονάδα παρέχει συμβουλευτική για θέματα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας καθώς και για τη
δημιουργία νέας επιχείρησης. Παράλληλα με τη συμβουλευτική από ειδικούς συμβούλους παρέχεται συμβουλευτική από καταξιωμένους επιχειρηματίες (μέντορες) με
στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας (know - how). Ακόμα,
η Μονάδα, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες χρηματοδότησης τόσο από τα τρέχοντα όσο και
από τα αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων.
Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι ο κ. Γιώργος Γκωλέτσης, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Τα στελέχη της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Έφη Γερωνυνάκη: Υπέυθυνη ∆ομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Δημήτρης Σαούγκος: Τεχνική Υποστήριξη ∆ΑΣΤΑ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νικηφόρος Παπαχρήστος: Συντονιστής Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης
Αθηνά Γκεσούλη: Εξυπηρέτηση φοιτητών Αγρινίου
Μάκης Παππάς: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αικατερίνη Γούλα: Υπεύθυνη Γραφείου ∆ιασύνδεσης
Αθηνά Λαμπρίδη: Υπεύθυνη Επικοινωνίας με Φοιτητές & Αποφοίτους
Μαρία Στάμου: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Χρύσα Τσιρώνη: Υπεύθυνη Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
Κωνσταντίνα Κάλλη: Υπέυθυνη λειτουργίας Γραφείου ∆ιασύνδεσης - Αγρινίου
Ευαγγελία Ντούλκα: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σπύρος Παπαβλασόπουλος: Σύμβουλος Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας
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Πρόγραμμα Mentoring
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
“Γίνετε πηγές έμπνευσης για νέους ανθρώπους”
Επιμέρους στόχοι είναι:

4η διερεύνηση νέων προοπτικών επαγγελματικής ανάπτυξης
4ο προσδιορισμός πιθανών τομέων ανάπτυξης
4η μάθηση και εξάσκηση σε τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας
4η βελτίωση της αυτοπεποίθησης
4η διεύρυνση του προσωπικού δικτύου επαφών και
4εν γένει η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών για την ανάπτυξη του
προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης (career planning).
Στην προσπάθεια αυτή, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κάλεσε επιχειρηματίες
και στελέχη επιχειρήσεων να γίνουν εθελοντές Μέντορες (Mentors) στο
πρόγραμμα Mentoring, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πλούσια δεξαμενή γνώσης και εμπειρίας που θα αξιοποιηθεί στηρίζοντας όχι μόνο τους
φοιτητές μας αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.
Η ανταπόκριση των εθελοντών Μεντόρων υπήρξε μεγάλη, όπως επίσης και
των τελειόφοιτων που θέλησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ακολουθώντας τη ροή υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης προχωρήσαμε
στη δημιουργία ζευγαριών (1 Mentor - 1 Mentee), τα οποία θα συνεργαστούν για 6 μήνες.

Η

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο δράσεων
που υλοποιούν για την υποστήριξη των φοιτητών
και αποφοίτων του Ιδρύματος σε θέματα απασχόλησης, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας
υλοποιεί μια νέα δράση με τίτλο “Πρόγραμμα
Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”.
Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων βασίζεται σε αντίστοιχες δράσεις που
υλοποιούνται σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή τόσο
από τους φοιτητές και απόφοιτούς τους όσο και
από κάθε είδους επαγγελματίες του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα.
Το πρόγραμμα Mentoring απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες με πλούσια επαγγελματική εμπειρία και αποτελεί μια
σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, φοιτητή
και επαγγελματία, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και
πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος προβλέπεται η συνεχής υποστήριξη
αλλά και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε αυτό, στοιχείο καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η 1η
Ομαδική Συνάντηση, στις 23 Ιουνίου 2012, σκοπός της οποίας ήταν η εκπαίδευση των Mentors στις αρχές και τη φιλοσοφία του Mentoring και η
γνωριμία τους με τους καθοδηγούμενους τους (Mentee). Την εκπαίδευση
των Μεντόρων ανέλαβε η κα Ασημακοπούλου Βαρβάρα, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Business Coach και Mentor του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και η κα Γερωνυμάκη
Έφη, Υπευθ. Λειτουργίας ΔΑΣΤΑ.
Παράλληλα, θέλοντας να βρισκόμαστε ουσιαστικά στο πλευρό των εθελοντών Mentors και των Mentees δημιουργήσαμε ένα πολυσέλιδο οδηγό του
Προγράμματος Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος διανέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται σε εξέλιξη και το Δεκέμβριο του 2012 αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
επικοινωνήστε μαζί μας στο 2651007278
και dasta@uoi.gr, egeronim@cc.uoi.gr.

Σκοπός του προγράμματος Mentoring είναι η
υποστήριξη τελειόφοιτων φοιτητών στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους
ανάπτυξης, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις
προοπτικές τους και να εξελίξουν τις δεξιότητες
τους.
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Επενδυτικές
Ευκαιρίες
στον Πρωτογενή
Τομέα: Νέες
Εναλλακτικές
Καλλιέργειες
Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας

Ο

πρωτογενής τομέας αποτέλεσε για δεκαετίες τον
«παραμελημένο» ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής
παραγωγικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια, όμως,
και λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται μια τάση
αύξησης του αγροτικού πληθυσμού και εκμετάλλευσης των επενδυτικών ευκαιριών στο γεωργικό τομέα.
Οι ευκαιρίες αυτές συνδέονται άρρηκτα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας (όπως είναι η αγροτική
παράδοση, τα πλούσια εδάφη, το μεσογειακό κλίμα, η
αυξημένη ηλιοφάνεια, η ποικιλία μικροκλίματος κτλ.)
και αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων, ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με αυξανόμενη ζήτηση στις
αγορές του εξωτερικού. Στόχος της παρούσας μελέ-

η επισκόπηση των επενδυτικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται στον
πρωτογενή τομέα δίνοντας έμφαση στις
νέες, εναλλακτικές καλλιέργειες. Αυτού

της είναι

του είδους η αγροτική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα
ελκυστικό και πολλά υποσχόμενο πεδίο οικονομικής
δράσης και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, όμως, αυτές οι
καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες κρύβουν και

κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται τόσο με τη μη ορθή εφαρμογή των
αρχών της γενικής επιχειρηματικότητας, όσο και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι απλοϊκό και απαιτεί στο προ-επενδυτικό στάδιο γνώση,
μελέτη, σχεδιασμό και περίσκεψη.
Η μελέτη είναι διαθέσιμη από τον δικτυακό τόπο της ΜΚΕ http://mke.uoi.gr

Νικόλαος Μυλωνίδης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποτροφίες της ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας2014
Μέσω της Γερμανικής υπηρεσίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών (DAAD) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

T

ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
2013-2014, που θα χορηγηθούν σε φοιτητές και
αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
μέσω της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).
Πρόκειται για:

4Υποτροφίες Έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες
και νέους επιστήμονες, σε διδακτικό προσωπικό των
Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας, σε ερευνητές των
Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων καθώς και σε διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό των Ανώτατων Ιδρυμάτων
από τους κλάδους των Τεχνών και της αρχιτεκτονικής.
4

4Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε αποφοίτους όλων
των επιστημονικών κλάδων καθώς και σε καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες
4Υποτροφίες για Θερινά Τμήματα σε Ανώτατες Σχολές
4Υποτροφίες για Εντατικά Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας στην
Γερμανία
4Υποτροφία για Πρακτική Άσκηση στη Γερμανία για φοιτητές των
Σχολών Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, Γεωπονίας και Δασοπονίας
4Υποτροφία DAAD/Roche Diagnostics για Μεταδιδακτορική
Έρευνα στους τομείς:
της Χημείας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταροβιολογίας,
Βιοπληροφορικής, Βιοτεχνολογίας, Μηχανολογίας της Πρωτεΐνης, Ανοσολογίας, Ογκολογίας, Εργαστηριακής Έρευνας (In-vivo
Imaging
4Υποτροφία DLR/DAAD για Διδακτορική και Μεταδιδακτορική
Έρευνα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής DLR
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Υποτροφίες ιδρύματος
Fulbright
Για Έλληνες πολίτες, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Τ

ο
Ίδρυμα
Fulbright
(Fulbright
Foundation)
ανακοίνωσε το νέο κύκλο
υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για Έλληνες πολίτες (ακαδημαϊκούς/ερευνητές, καλλιτέχνες, φοιτητές, καθηγητές στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Οι υποτροφίες Fulbright αφορούν στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Καλών Τεχνών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών Σπουδών, των Θετικών
Επιστημών και της Τεχνολογίας, καθώς και του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και
της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα πρόκειται για τα προγράμματα:
wΠρόγραμμα για Επιστήμονες
Αφορά καθηγητές ή ερευνητές με διδακτορικό που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής
εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους.
Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια δύο (2) ή έξι (6) μήνες και
αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα: http://
www.fulbright.gr/greek_research.html .
wΠρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες
Αφορά καθηγητές, κατόχους διδακτορικού τίτλου ή/και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με θέματα
της Ε.Ε. ή με σχέσεις Η.Π.Α.-Ε.Ε. καθώς και στελέχη σε θέσεις διοικητικής διεθνούς εκπαίδευσης.
Οι υποτροφίες, ανάλογα με τη κατηγορία, έχουν διάρκεια
από δύο, τρεις, ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες
(το μέγιστο). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα: http://www.fulbright.be/fulbright-awards/fulbrightschuman/grants-eu-citizens/ .

wΠρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν αριστούχοι φοιτητές αναγνωρισμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Οι υποτροφίες έχουν
διάρκεια ενός έτους. Χορηγείται για τους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, με προτεραιότητα στους κλάδους των
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και έμφαση στις
Διεθνείς Σχέσεις, στις Ελληνο-Αμερικανικές Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες, Νομική, Βιβλιοθηκονομία, Ιστορία της Τέχνης
και του Πολιτισμού, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Παιδαγωγικά, Δημόσια Διοίκηση, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Θετικές
Επιστήμες και Τεχνολογία, Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας και Αμερικανικές Σπουδές. Για το 2013-2014,
στον τομέα της Αρχιτεκτονικής θα γίνουν δεκτές αιτήσεις
μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές με έμφαση στην Πολεοδομία και/ή Βιώσιμη Αρχιτεκτονική/Οικολογικό Σχεδιασμό
(Urban Planning and/or Sustainable Architecture/Ecological
Design). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί
την ιστοσελίδα: http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html .
wΠρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν καλλιτέχνες στους τομείς
των Καλών Τεχνών, της Δημιουργικής Γραφής, Μουσικής,
Χορού, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Εικαστικών και Ψηφιακών
Τεχνών (Visual and Digital Arts). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα: http://www.fulbright.gr/
greek_art.html .
wΑμερικανικές Σπουδές για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (SUSI-Study of United Studies Institutes)
Αφορά καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγλικής
Γλώσσας και/ή στελέχη που ασχολούνται με την εκπόνηση
προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη
συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα: http://www.
fulbright.gr/greek_educators.html .
wΣεμινάριο στο Ζάλτσμπουργκ (Salzburg Seminar):
Αφορά στελέχη των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
επιστημών. Το σεμινάριο είναι διάρκειας μίας εβδομάδας στο
Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα: http://www.salzburgglobal.org/current/calendar-b.cfm?year=2012 .

Η πρώτη σου εργασία
μέσω eures
Είσαι νέος 18-30 και θέλεις να εργαστείς στην Ευρώπη?
Τώρα μπορείς με τη δράση «Η πρώτη σου δουλειά από το Eures».

Η

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
μέσω της δράσης «Η
πρώτη σου δουλειά από το
Eures», χρηματοδοτεί την
πρώτη εργασία σε 5.000
νέους εντείνοντας έτσι τις
προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η συνεχώς αυξανόμενη
ανεργία στην Ευρώπη.

4Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30, που
επιθυμούν να βρουν εργασία εκτός Ελλάδας, σε κάποια άλλη
Ευρωπαϊκή χώρα, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντωνκαι για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
5

Η αρχική χρηματοδότηση, με το ποσό των 300 ευρώ, αφορά
στα πρώτα έξοδα μετακίνησης των υποψηφίων προκειμένου
να παραστούν στη συνέντευξη πρόσληψης. Στη συνέχεια θα
χρηματοδοτηθούν με ένα ποσό που κυμαίνεται από 600 έως
900 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα προορισμού, προκειμένου
να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και πρώτης εγκατάστασής τους. Οι αιτήσεις για την εν λόγω δράση υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης, που
έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το παρόν
έχουν επιλεγεί τέσσερις ενδιάμεσοι φορείς από τη Γερμανία,
Δανία, Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιάμεσους φορείς και την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
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Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα
επιχειρήσεων
ΛΗΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Εκπαίδευση και
Έναρξη πιλοτικής
"Κυψέλες ΕπιχειρημαΔια βίου Μάθηση
εφαρμογής εντός
τικότητας" (HUBs)
(ΕΣΠΑ)
δυο μηνών

Η ημερομηνία λήξης του
προγράμματος
θα οριστεί με
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
και γενικά εργοδοτών
για την απασχόληση
και κατάρτιση 10.000
δικαιούχων «επιταγής
επανένταξης στην
αγορά εργασίας»

ΟΑΕΔ

Ενεργό καθ'ολη τη διάρκεια
του χρόνου

Μεγάλα Επενδυτικά
Σχέδια στα πλαίσια
του Επενδυτικού
Νόμου

Εθνικό Ταμείο για
την Επιχειρηματικότητα και την
Ανάπτυξη

Eνεργοποιείται
κάθε Οκτώβριο
και Απρίλιο του
έτους

Νέος Επενδυτικός
Νόμος 3908/2011
- Γενικά Επενδυτικά
Σχέδια

Εθνικό Ταμείο για
την Επιχειρηματικότητα και την
Ανάπτυξη

LINK

ΑΦΟΡΑ

Πρόγραμμα υποστήριξης νέων που
έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να υλοποιhttp://www.
ήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
neagenia.gr/
Αυτό θα Οι νέοι θα φιλοξενούνται σε
frontoffice/portal.as
εξειδικευμένους χώρους συνεργασίp?cpage=resource&c
ας («Κυψέλες») για διάστημα τεσσάresrc=1913&cnode=1
ρων (4) μηνών, όπου κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους θα λαμβάνουν
υποτροφία από τη Γ.Γ.Ν.Γ.

www.oaed.gr

Πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ώστε
να απασχολήσουν επιδοτούμενους
ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας,
ενώ προβλέπεται και η κατάρτιση τους
στο αντικείμενο απασχόλησής τους

www.mindev.gov.gr

Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της
περιφερειακής συνοχής. Παράλληλα,
προώθηση της πράσινης οικονομίας,
της αποτελεσματικής λειτουργίας των
υποδομών και της αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού.

http://www.mindev.
gov.gr/?page_
id=3739

Έχει ως στόχο την Προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής

Επίσης αναμένονται:
wΠρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων (Εμπόριο, Τουρισμός, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) από το ΕΣΠΑ, όπου θα ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις όλων
των περιφερειών της Ελλάδος εκτός της Πελοποννήσου.
Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.ependyseis.gr/news/final_
keimeno_prodimosieysis-020512.pdf

wΠρόγραμμα ICT4GROWTH με επιχορήγηση έως 80% από
την ΚτΠ Α.Ε. το οποίο αφορά σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις
εταιρειών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική
διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες: http://ict4growth.ktpae.gr

Για πληροφόρηση σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα οι φοιτητές και οι απόφοιτοι
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Σύμβουλο της Μ.Κ.Ε.
κ. Σπύρο Παπαβλασόπουλο,
τηλ. 26510 05014, email: mke.advisor1uoi.gr
6
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AEGEE de l’ Europe

Η

AEGEE Association des
États Généraux des
Étudiants de l’Europe («Κίνηση φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης») είναι
μία εθελοντική, πολιτικά
ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική
οργάνωση (ΜΚΟ), ανοικτή σε φοιτητές όλων των σχολών.
Iδρύθηκε στο Παρίσι το 1985. Το 1987 δημιούργησε το πρόγραμμα ERASMUS. Σήμερα, η AEGEE εκπροσωπείται σε 200
πόλεις, σε 40 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και αριθμεί
περίπου 15.000 μέλη.
Η AEGEE λειτουργεί σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Ευρώπη και απολαμβάνει τη
στήριξη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Ο.Η.Ε.

Είναι, επίσης, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων (European Youth Forum) και
έχει λειτουργική θέση στα διεθνή σχέδια
δράσης της UNESCO.

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν παραρτήματα στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Ρόδου, στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Καστοριά και τώρα στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Πρώτη επίσημη δράση μας αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο (Network Meeting) που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από την AEGEE Ιωαννίνων στα Ιωάννινα από τις
27/09/2012 έως 1/10/2012.
Ήταν ανοικτό προς όλα τα μέλη της AEGEE ανά την Ευρώπη.
Μέσα από αυτό το συνέδριο, οι 40 συμμετέχοντες θα είχαν τη
δυνατότητα να συζητήσουν για θέματα Ευρωπαϊκού χαρακτήρα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και σε νέα μέλη, όπως εμείς, να
μάθουν περισσότερα για τον κόσμο της AEGEE, καθώς και για
τους σκοπούς και τους κύριους τομείς δράσης της.
Επιπλέον, το Συνέδριο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για τα
μέλη της AEGEE Ιωαννίνων, καθώς αποτελεί προετοιμασία για
το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της AEGEE που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη, στα τέλη Οκτώβρη, οπού φοιτητές
απ’το πανεπιστήμιο μας θα εκπροσωπήσουν εκεί την τοπική
μας ομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο email:
aegeeioannina12@gmail.com Ομάδα AEGEE Ιωαννίνων

Πρόσφατα, ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια από φοιτητές για την ίδρυση του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ‘ΑΕGΕΕ’
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μετά από συστηματικές διαδικασίες και άμεση συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
καταφέραμε να ιδρύσουμε την AEGEE στο Πανεπιστήμιο μας.

Αμειβόμενες περίοδοι
πρακτικής άσκησης σε
άτομα με αναπηρίες από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Ευρώπη και
εκτός αυτής, προάγει την ισότητα ευκαιριών και ενθαρρύνει
την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες και άνδρες με αναπηρίες
για όλα τα προγράμματά του πρακτικής άσκησης.
Ως μέτρο θετικής δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση
της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στον χώρο εργασίας, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενες περιόδους
πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρίες.
Απευθύνονται:
τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι
κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου.
Κύριος στόχος του προγράμματος
είναι να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με αναπηρία μια εποικοδομητική και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και μια ευκαιρία
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να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Διάρκεια περιόδων αμειβόμενης πρακτικής άσκησης
πέντε (5) μήνες
Ημερομηνίες έναρξης - περίοδοι υποβολής αιτήσεων
A Περίοδος: Έναρξη της περιόδου άσκησης: 1η Μαρτίου
Προθεσμία εγγραφής: 15 Aυγούστου – 15 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα)
Β Περίοδος: Έναρξη της περιόδου άσκησης: 1η Οκτωβρίου
Προθεσμία εγγραφής: 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου (μεσάνυχτα)
Προϋποθέσεις υποβολής
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα αυτό πρέπει
να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή μιας
υποψήφιας προς ένταξη χώρας, να είναι ηλικίας άνω των 18
ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, να
έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και
επαρκή γνώση μιας δεύτερης, να μην έχουν μετάσχει σε άλλη
αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν
απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή σε
βουλευτή ή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να
είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν κάποια/ες αναπηρία/ες (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).
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Υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
μόνο μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας για περίοδο πρακτικής άσκησης για άτομα
με αναπηρίες.

Διαδικασία αποδοχής

Οι υποψήφιοι θα επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης των γενικών προσόντων και δεξιοτήτων των
αιτούντων και εφόσον το προφίλ των αιτούντων
ανταποκρίνεται στις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής
άσκησης. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση. Όταν οι υποψήφιοι είναι ισότιμοι, θα επιδιώκεται η ισόρροπη
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, καθώς και
η ισόρροπη κατανομή μεταξύ περιοχών προέλευσης, στον βαθμό που το επιτρέπει ο περιορισμένος αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής
άσκησης.

Απολαβές

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για πρακτική
άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού
θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ύψους 1.130,56
ευρώ (2008), εάν η πρακτική άσκηση γίνει στις
Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο. Εάν γίνει σε Γραφεία Πληροφοριών στα κράτη μέλη, το ποσό αυτό
προσαρμόζεται ανάλογα με το κόστος ζωής στο
αντίστοιχο κράτος.
Τα πρόσθετα έξοδα των ασκουμένων που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία είναι δυνατόν
να καλύπτονται μέχρι ποσού ίσου με το 50% της
μηνιαίας υποτροφίας, σύμφωνα με το άρθρο 20,
παράγραφος 8 των Εσωτερικών Διατάξεων.

Ασφάλιση

Οι ασκούμενοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα καλύπτονται, όπως και οι άλλοι
ασκούμενοι, από την υποχρεωτική ασφάλιση
έναντι των κινδύνων ασθένειας και ατυχήματος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 των Εσωτερικών Διατάξεων.

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
el/007cecd1cc/Traineeships.html

Οδύσσειες Καινοτομίας 2012

H

Δομή Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας ΔΑΣΤΑκαι η
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία
με το Γραφείο Διαμεσολάβησης
και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου διοργάνωσαν τη δράση «Οδύσσειες
Καινοτομίας 2012» με στόχο
τη μετατροπή της επιστημονικής
γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δράση περιελάμβανε Διαγωνισμό Καινοτομίας,
εντατικό κύκλο σεμιναρίων από έμπειρους επιχειρηματίες και συμβούλους και ακαδημαϊκούς, στήριξη μέσω μεντόρων, αρχική χρηματική ενίσχυση (κεφάλαιο σποράς – seedfunding), δικτύωση και φιλοξενία των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) στο Επιστημονικό
και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Από τις 25 καινοτόμες ιδέες που
υποβλήθηκαν, επελέγησαν 8 ως πιο ώριμες για τις οποίες και κατατέθηκαν σχετικά επιχειρηματικά σχέδια.
Από αυτές βραβεύτηκαν οι ακόλουθες ιδέες:

Πρώτο βραβείο:
Electrochemical & AnalyticalServices - El.A.S
Σκοπός της παρούσας πρότασης του επιχειρηματικού σχεδίου ήταν η
δημιουργία μιας εταιρείας έντασης γνώσης (τεχνοβλαστού) με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση
προϊόντων έρευνας στον τομέα της ηλεκτροχημείας και αναλυτικής
χημείας. Οι τομείς δραστηριότητας της El.A.S αφορούσαν στην ανάπτυξη φορητών ηλεκτρονικών διατάξεων, εκτυπωμένων αισθητήρων
και λειτουργικών υλικών για χρήση σε διάφορες αναλυτικές εφαρμογές.

Δεύτεροβραβείο:
QuickResponse & Eureka - QReca
Η ιδέα της ομάδας επικεντρώνεται στο να εμπλουτίσει τον πραγματικό
κόσμο με πληροφορίες από τον ψηφιακό, δίνοντας μία επαυξημένη
εμπειρία στο χρήστη του διαδικτύου.
Η διασύνδεση αυτή μπορεί να γίνει με έναν εύκολο τρόπο, καθώς το
ζητούμενο δεν είναι η εφαρμογή αυτή, καθαυτή, αλλά η πληροφορία
που αυτή διαχέει.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα που αποτελεί τη γέφυρα
μεταξύ προγραμματιστών και απλών χρηστών. Από τη μία υπάρχουν
οι χρήστες με υψηλή τεχνογνωσία που προγραμματίζουν πάνω στην
πλατφόρμα, και από την άλλη υπάρχουν οι απλοί χρήστες που χρησιμοποιούν τις μικρο-εφαρμογές για να προβάλουν την πληροφορία.
Η ομάδα έχει ήδη δημιουργήσει κάποιες δοκιμαστικές εφαρμογές
για να βοηθήσει την καμπάνια προώθησης τοπικού οινοποιείου για ν’
ανοιχθεί στην αγορά της Κίνας.
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Τρίτοβραβείο:
Omniscient
Η επιχειρηματική ιδέα εστίασε στην εκμετάλλευση ενός συστήματος εντοπισμού κινητού τηλεφώνου στο χώρο, με μοναδικό δεδομένο τον τηλεφωνικό του αριθμό, χωρίς προηγούμενη εγκατάσταση λογισμικού, χωρίς χρήση GPS και χωρίς την
συνεργασία με τον πάροχο. Η καινοτόμος αυτή λύσηλειτουργεί για κάθε είδος κινητού, ανεξαρτήτως μοντέλου και λειτουργικού συστήματος και μπορεί να παρέχεται ως υπηρεσία
είτε ως έτοιμο προϊόν.

Τέταρτο βραβείο:
i Sign Ευφυές Λογισμικό Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Άνευ Διδασκάλου
Σκοπός της πρότασης ήταν η δημιουργία λογισμικού που θα
βοηθά στην εκμάθηση νοηματικής γλώσσας, κυρίως στο κομμάτι της πρακτικής εξάσκησης του διδασκόμενου. Όπως έχει
επισημανθεί από ειδικούς, οι μαθητές δεν είναι σε θέση να
γνωρίζουν εάν πραγματοποιούν τις σχετικές ασκήσεις σωστά,

Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε προσφέρει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, παρέχοντας στο χρήστη ένα απλό περιβάλλον, όπου θα επιλέγει μια λέξη που θέλει να «εξασκήσει», θα τη νοηματίζει μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή
και το σύστημα αναλαμβάνει να αξιολογήσει την προσπάθεια
του χρήστη ως σωστή ή λάθος.
Ήδη δύο από τις ιδέες εγκαθίστανται στο Επιστημονικό και
Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.
Η Ομάδα των Οδυσσειών περιλαμβάνει τον Καθ. Μιχάλη Κοντομηνά, τον Λέκτορα Γιώργο Γκωλέτση – Επιστημονικά Υπεύθυνο της ΜΚΕ, τον Καθ. Ηλία Καραγιάννη, την κα Ε. Κερκεντζέ
– Υπεύθυνη της ΔΑΣΤΑ, την κα Κωνσταντίνα Μπάγκα (Γραφείο
Διαμεσολάβησης) και την κα Ελευθερία Βασιώτη (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου). Σημαντικοί συντελεστές
ήταν και οι χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου καθώς και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. To ταξίδι των Οδυσσειών Καινοτομίας θα συνεχιστεί και
το 2013. Σύντομα θα λάβετε νέα μας.
Ο δικτυακός τόπος των Οδυσσειών είναι http://ok2012.uoi.gr/

χωρίς την επίβλεψη δασκάλου.

Οι Δύο Βασικές
Προϋποθέσεις για να
διδάξεις στην Αγγλία

Μ

εγάλη είναι η ζήτηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία, σύμφωνα και
με τα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας του δικτύου EURES.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εκπαιδευτικών στα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ξεπερνούν τις 7.000.
Ποιες είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα
απόφοιτος για να αποκτήσει το δικαίωμα εργασίας ως εκπαιδευτικός στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα?
1. Κάτοχος πτυχίου παιδαγωγικής – στην περίπτωση των δασκάλων – ή πτυχίου στο αντικείμενο διδασκαλίας για τους
καθηγητές &
2. Η απόκτηση πιστοποίησης «Qualified Teacher Status
(QTS)», που εκδίδεται από την αρμόδια αγγλική αρχή
“Department of education / Teaching Agency”

and contribute, within a collegiate ethos, to the professional
life of the school. Main Tasks Deliver quality learning and
teaching and promote the attainment and achievement of
all pupils,. Participate in the professional and collegiate
work of the school, Contribute to the formation and
implementation of school and departmental improvement
plans. Requirements Good knowledge of current planning
and assessment procedures and Good understanding of
national and local curriculum policies. Successful applicants
are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure
expense will be met by employer.
Τίτλος: Primary Teacher
Περιγραφή: You will provide a quality teaching service in
Braehead Primary School. GTCS registration essential.
Please click on the option to download additional information
on this vacancy to access the Job Description and HT Report.
The completed HT Report should be returned directly to the
school. Please note if you are unable to obtain your HT Report
at the time of applying, it can follow. You require to submit
a separate HT Report for each post you are applying for
detailing the SOA reference number. Successful applicants
are required to provide an enhanced disclosure.

Η απόκτηση της πιστοποίησης QTS διαφοροποιείται ανάλογα
με τα προσόντα του εκάστοτε υποψηφίου και απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Initial Teacher Training).
Διαφορετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με την ονομασία PGCE(Po
stgraduateCertificateinEducation), το οποίο διαρκεί ένα χρόνο και παρέχεται και εξ αποστάσεως από αρκετά πανεπιστήμια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.education.gov.uk/
get-into-teaching είτε να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης και την κα Χρύσα Τσιρώνη στο τηλέφωνο 26510
08454 ή ηλεκτρονική διεύθυνση chtsiron@cc.uoi.gr.
Παράδειγμα Aνοιχτών Θέσεων:
Τίτλος: Secondary Teacher of Science
Περιγραφή: We are looking for enthusiastic teachers who are
committed to excellence and ready to work in a dynamic part
of Scotland. To deliver quality education to assigned pupils
9
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H Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στηρίζει
τους φοιτητές & αποφοίτους στην
επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους
σταδιοδρομία.

Εκδηλώσεις 2012 Χειμερινό εξάμηνο

Για το χειμερινό εξάμηνο 2012 η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιήσουν ένα κύκλο εργαστηρίων & εκδηλώσεων σταδιοδρομίας, προκειμένου να στηρίξουν τους φοιτητές & απόφοιτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής & επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας. Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
και δηλώστε συμμετοχή

Ημερομηνία

Διοργάνωση

Ενημερωτική εκδήλωση για Μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α
και Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright

12.10.2012

2η Συνάντηση Φοιτητών-Mentees του
Προγράμματος Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

17.10.2012

2η Συνάντηση Μεντόρων του Προγράμματος Mentoring
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

20.10.2012

Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας

29.10.2012

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Εργαστήριο: «Οι Δεξιότητες και ο ρόλος τους στην επαγγελματική
σταδιοδρομία -Τετράδιο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων»

24.10.2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Εργαστήριο Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

12.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας

13.11.2012

Σύνταξη Επαγγελματικής Επιστολής

14.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Διασύνδεσης

Προετοιμασία για Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού

15.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Εργαστήριο Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

19.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Ελλάδας (Αγρίνιο)

28.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης Αγρινίου - Παράτημα
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Γραφείο Διασύνδεσης
Δομή Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης
Δομή Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας
Γραφείο Διασύνδεσης

Κύκλος Εργαστηρίων Σταδιοδρομίας 2012

Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

Δεκέμβριος 2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Ενίσχυση αυτογνωσίας & λήψης αποφάσεων

Δεκέμβριος 2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Social Media: Δικτύωση, προβολή, σταδιοδρομία

Δεκέμβριος 2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Σεμινάριο Προετοιμασίας φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

Καθορίζονται από το
πρόγραμμα

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Δεκέμβριος 2012

Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα

Δεκέμβριος 2012

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Μονάδα Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας
Μονάδα Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

Ημέρες Σταδιοδρομίας ΔΑΣΤΑ 21.11.2012 - 23.11.2012
Εργαστήρια Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας

21.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Βραβεία Επιχειρηματικότητας
Ημέρα Δικτύωσης:
- Παρουσιάσεις επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό
- Συναντήσεις γνωριμίας με εκπροσώπους εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και αναζητούν ανθρώπινο
δυναμικό άμεσα ή μελλοντικά.

21.11.2012

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότας

22.11.2012

Δομή Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας

23.11.2012

Γραφείο Διασύνδεσης

Εκδήλωση για την Αναζήτηση Εργασίας στην Ευρώπη σε συνεργασία με το
Δίκτυο EURES του ΟΑΕΔ.

Υποτροφίες
της Φινλανδικής
Κυβέρνησης σε Έλληνες
για έρευνα ή διδακτορικές
σπουδές.
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Η Φινλανδία χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, που ενδιαφέρονται για έρευνα ή διδακτορικές σπουδές
στη Φινλανδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις απευθείας στην Πρεσβεία της Φινλανδίας
στην Ελλάδα με βάση τις πληροφορίες που θα αντλήσουν από το site του
φινλανδικού οργανισμού υποτροφιών. Ο πλήρης φάκελος θα πρέπει να έχει
αποσταλεί στην Πρεσβεία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για τις ανωτέρω υποτροφίες απευθείας στην Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Ελλάδα (Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, τηλ.
210-7255860).
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