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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ
γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του
και διοργανώνει ένα τετραήμερο εκδηλώσεων
για φοιτητές και νέους αποφοίτους
Θεσσαλονίκη, 9/11/2018

Το Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και τα
γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων για φοιτητές και αποφοίτους, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 19 έως και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018,
στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ και στη ΔΕΘ.
Η Τελετή έναρξης του Εορτασμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου
2018 στις 19:30, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμούς η
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη
Στογιαννίδου, και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης,
Καθηγητής Γρηγόρης Τσόκας. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση «Success Stories» από
επωφελούμενους του Γραφείου και η Απονομή Τιμής στους Επιστημονικά
Υπεύθυνους και τους Προϊσταμένους του Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και
Σταδιοδρομίας. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ένα πάρτι στο Roof Garden της
Φοιτητικής Λέσχης, υπό τους ήχους του μουσικού συγκροτήματος «Μπλε
Μύρτιλα».
Στις επετειακές εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν δυνατότητες για προγράμματα
κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, για μεταπτυχιακές σπουδές και
υποτροφίες στο εξωτερικό, δράσεις επιχειρηματικότητας και ευκαιρίες
χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα, θα δοθούν συμβουλές σταδιοδρομίας και
αναζήτησης εργασίας.

Στο πλούσιο πρόγραμμα θα μετέχουν ενεργά, πέραν των στελεχών του Γραφείου
Διασύνδεσης του ΑΠΘ, φοιτητικές ομάδες και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων
εκπαιδευτικών, αλλά και παραγωγικών φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται το British
Council, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Ιταλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, το
Ενημερωτικό Κέντρο της DDAD, το Ίδρυμα Fulbright, η Ολλανδική Πρεσβεία, το
Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο του Χονγκ-Κονγκ, καθώς επίσης και η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσ/νίκης, η
EUROBANK κ. ά.
Στις εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας μπορούν
να συμμετάσχουν και φοιτητές ή απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημίων. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2bOmYYAhduRVohgRh-Q8JNjtv8X3uGvKCSM_AsZfgn86VA/viewform

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ λειτουργεί από το
1997, παρέχοντας πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη στους φοιτητές και
στους αποφοίτους του ΑΠΘ για τους ακόλουθους τομείς: προγράμματα σπουδών
ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα,
προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια,
συνέδρια, ημερίδες και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, έρευνες σχετικά με την
αγορά εργασίας και την απασχόληση των αποφοίτων του ΑΠΘ, εργοδοτικούς και
επαγγελματικούς φορείς, υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών. Επιπρόσθετα, το
Γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού,
τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Παράλληλα,
διοργανώνει, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ημερίδες και σεμινάρια με
σχετικές θεματικές.

Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ, κα
Κατερίνα Κουϊμτζή, τηλ. 2310 996644, e-mail: akouimtz@auth.gr.

Επισυνάπτονται η αφίσα και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων (σε μορφή
word και pdf).
________________________________________________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθούν οι εκδηλώσεις

