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Δ.Α.ΣΤΑ.  
Πολυτεχνείου Κρήτης 

ΕΝΗ Μ ΕΡΩΤ Ι ΚΟ ΔΕΛΤ ΙΟ  Τ ΗΣ  ΔΟ Μ Η Σ ΑΠ ΑΣΧΟ ΛΗ ΣΗ Σ  &  ΣΤ Α-

Δ ΙΟ ΔΡΟ Μ Ι ΑΣ  |  Τ ΕΥΧ ΟΣ  7  |  Ο ΚΤ Ω ΒΡΙ Ο Σ 2 0 12  

Σας καλωσορίζουμε στο ενημερωτικό τεύχος του περιοδικού 

Ορίζοντες το οποίο συντάσσεται στα πλαίσια της Δομής Απα-

σχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Στηρίζοντας τον  
φοιτητή στη πράξη 
Είσαι φοιτητής, τελειόφοιτος ή απόφοιτος του Πολυτε-

χνείου Κρήτης και σε προβληματίζει η επαγγελματική 

σου σταδιοδρομία; 

Έλα να ενημερωθείς από κοντά πως το Πολυτεχνείο 

Κρήτης μπορεί να σε στηρίξει! 

Στις 23/10/2012 στις 11:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του 

Κτιρίου Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη η Δ.Α.ΣΤΑ. 

διοργανώνει ημερίδα για να ενημερώσει τους φοιτητές 

και το κοινό, για τις δράσεις της. Στην ημερίδα θα πα-

ρουσιάσουν επίσης τις εμπειρίες τους, φοιτητές  που  

έχουν  συμμετάσχει  στις δράσεις των δομών. 

Εγγραφείτε στην υπηρεσία RSS της Δ.Α.ΣΤΑ. ή διασυδε-

θείτε  μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο Face-

book ( https://www.facebook.com/DASTA.TUC) ή στο 

twitter (https://twitter.com/dasta_tuc) για να μαθαίνετε 

τα νέα μας! 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του 

Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο στο 

Ίδρυμα με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές τη δυ-

νατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής 

τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, 

να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επι-

τρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση 

τους στον επαγγελματικό στίβο.  

Μέσα από το παρόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο 

μπορείτε να ενημερωθείτε  για θέματα που αφορούν την 

αγορά εργασίας, την καινοτομία και την επιχειρηματικό-

τητα, και σχετίζονται με τις επιμέρους δομές της Δ.Α.ΣΤΑ., 

το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, το Γραφείο 

Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας. 

Καλή ανάγνωση, 

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου 

Χρηματοδότηση 
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του 
ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς 
πόρους.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ορίζοντες 
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Δομή Απασχόλησης 
& Σταδιοδρομίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

Η πύλη του Πολυτεχνείου Κρή-
της προς την αγορά εργασίας 

ΔΙΚΤΥΩ-
ΘΕΙΤΕ ΜΕ 

ΤΗ 
Δ.Α.ΣΤΑ. 

Για τελευταία 
νέα και ανα-
κοινώσεις της 
ΔΑΣΤΑ μην 
ξεχνάτε να ε-
πισκέπτεστε 
την ιστοσελί-
δα της ΔΑ-
ΣΤΑ 
 
Δικτυωθείτε 
με τη ΔΑΣTΑ 
μέσω Face-
book 

και ακολου-
θήστε μας 
στο twitter  

ΔΑΣΤΑ Πολ. Κρήτης 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγ-

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους. 

Πατήστε πάνω στον τίτλο για να μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο 

 Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας από το Γ.Δ.Σ. 

 Επισκέψεις φοιτητών και καθηγητών του τμήματος ΜΗΧ.Ο.Π. στο πλαίσιο 

του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 

 "Networking Day" 2012 στα Χανιά τον Οκτώβριο 

 Εβδομαδιαία ενημερωτική ηλεκτρονική έκδοση του Τ.Ε.Ε. για την αγορά ερ-

γασίας 

 Το Imagine Cup 2013 της Microsoft ξεκινάει ανανεωμένο 

 Διαγωνισμός Καινοτομίας Ελληνικού Προϊόντος από την Carrefour 

 Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου 

2012 

 Η Microsoft δημιουργεί ευκαιρίες για 300 εκατομμύρια νέους σε όλο τον κό-

σμο 

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2012 

Επιλεγμένες χρήσιμες ανακοινώσεις  

Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει κατά το Χειμερινό Εξάμη-

νο Βιωματικά Εργαστήρια για την ενίσχυση των γενικών δεξιοτήτων των 

φοιτητών στο Γραπτό και Προφορικό λόγο καθώς και την Εργασία σε Ο-

μάδα. Οι δεξιότητες αυτές κρίνονται ως αναγκαίες κατά τη διάρκεια των 

σπουδών σε Τμήματα Μηχανικών αλλά και κατά την επαγγελματική πορεία 

των Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.  

Τα Εργαστήρια είναι συνολικής διάρκειας 16 ή 8 ωρών, ανάλογα με το αντι-

κείμενο και απευθύνονται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων. 

Στα Εργαστήρια θα δοθεί έμφαση στο τρίπτυχο: εκμάθηση, εξάσκηση και 

εφαρμογή, έτσι ώστε η ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών να επιτευ-

χθεί με βιωματικό τρόπο. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή. 

Βιωματικά εργαστήρια ενίσχυσης γενικών 
δεξιοτήτων φοιτητών 
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