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Δ.Α.ΣΤΑ.

Πολυτεχνείου Κρήτης

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ενημερωτικό τεύχος του περιοδικού Ορίζοντες το οποίο εκδίδεται στα πλαίσια της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στηρίζοντας τον
φοιτητή στην πράξη
Αγαπητά μέλη της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) του
Πολυτεχνείου αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υλοποίηση
της στρατηγικής του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με
την αγορά εργασίας. Εστιάζεται στη δημιουργία των
συντονισμένων υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην
αύξηση της απασχόλησης και δικτύωσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.
Ο κεντρικός στόχος της Δ.Α.ΣΤΑ είναι η δόμηση και λειτουργία ενός διοικητικού και παράλληλα πληροφοριακού συστήματος ώστε, με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο, να παρέχονται στους ωφελούμενους εφόδια και
δυνατότητες να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να
διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον
επαγγελματικό στίβο.

Η Δ.Α.ΣΤΑ καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο
στο Πολυτεχνείο Κρήτης, δημιουργώντας τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για τον συντονισμό των σχετικών επιμέρους δομών, του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας, θέτοντας ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας.
Μέσα από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο της
ΔΑΣΤΑ, αποσκοπούμε να σας κρατάμε ενήμερους, αφενός για το έργο και τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και
των επιμέρους δομών και αφετέρου για θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα, με γνώμονα πάντα το προφίλ του
φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Καλή ανάγνωση,
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης, Αντιπρύτανης

Χρηματοδότηση

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «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.
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Δομή Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας
Πολυτεχνείου Κρήτης

Χ ΡΗΣΙΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πύλη του Πολυτεχνείου Κρήτης προς την αγορά εργασίας

ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης
Αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ
Βασική μέριμνα είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας βιώσιμης και συντονισμένης
προσέγγισης για τη συνολική στρατηγική του Ιδρύματος σχετικά με τη σύνδεσή του
με την αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τη δημιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων/πόρων για τον συντονισμό των σχετικών δράσεων υποβοήθησης,
ενημέρωσης, κατάρτισης και δικτύωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, για την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της συνάφειας της παρεχόμενης ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης, προς την συνεχώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ
Η Δ.Α.ΣΤΑ εμπλέκεται ουσιαστικά στον προγραμματισμό των επιμέρους κάθετων
δομών, του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, αλλά και στην παρακολούθηση της
πορείας της κάθε δομής. Μεταξύ άλλων η Δ.Α.ΣΤΑ αναζητεί κοινά σημεία συνέργειας και υποβοηθά την κάθε δομή ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ο κεντρικός συντονισμός αφορά επιπλέον και στην οριζόντια δράση διοικητικής υποστήριξης του ιδρυματικού έργου, καθώς και στην τεχνικό-οικονομική στήριξη του έργου.
Επιπλέον η Δ.Α.ΣΤΑ περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα ενσωματώνει τα πληροφοριακά συστήματα των υπολοίπων
δομών υπό την αιγίδα της και το οποίο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της καινοτομίας
του συνολικού έργου αλλά και της αποτελεσματικότητας κάθε επιμέρους δομής και
θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ τους, επιτυγχάνοντας τον μέγιστο
βαθμό συνέργειας.

Για τελευταία
νέα και ανακοινώσεις της
ΔΑΣΤΑ μην
ξεχνάτε να επισκέπτεστε
την ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ
Δικτυωθείτε
με τη ΔΑΣTΑ
μέσω Facebook

και ακολουθήστε μας
στο twitter

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «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.
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Διασύνδεση & Σταδιοδρομία στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Χ ΡΗΣΙΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχεδιάστε την επαγγελματική
σας σταδιοδρομία
Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ)
του Πολυτεχνείου Κρήτης

Βασικός σκοπός του
γραφείου είναι να προσφέρει στους φοιτητές
και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης μια
συστηματική πληροφόρηση για:

Το Γραφείο Διασύνδεσης
& Σταδιοδρομίας δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους φοιτητές και
στους νέους αποφοίτους
του Πολυτεχνείου Κρήτης
υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση για
θέματα
σπουδών
και
σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

 την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών τους,
 τον σχεδιασμό της
επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας,
 τις προοπτικές απασχόλησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και τις
προοπτικές αυτοαπασχόλησης.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας είναι οι φοιτητές,
οι νέοι απόφοιτοι, τα μέλη
Δ.Ε.Π. / Ε.Π. και τα ακαδημαϊκά τμήματα από το
χώρο των ιδρυμάτων, οι
παραγωγικοί φορείς και
οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς
εργασίας, καθώς και οι
μαθητές, οι γονείς και οι
σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματισμού από το
χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθηγητής Κουϊκόγλου Βασίλης
Προϊσταμένη: Πάγγειου Βασιλική







Ειδικότερα το Γραφείο
Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στοχεύει:






Στην πληροφόρηση
και παροχή συμβουλών στους φοιτητές
και αποφοίτους σε
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και χρηματοδότησης
σπουδών,
Στην παροχή βοήθειας για την σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος και στην προετοιμασία για συνεντεύξεις πρόσληψης,
Στον σχεδιασμό της
σταδιοδρομίας
και
σ τον
σ χε δ ιασ μό



στρατηγικής για την
εύρεση εργασίας,
Στην πληροφόρηση
των φοιτητών και
αποφοίτων για τις
νέες θέσεις εργασίας
αλλά και θέσεις εργασίας στα πλαίσια
της
πρακτικής
άσκησης,
Στην ενημέρωση των
επιχειρήσεων και των
οργανισμών σχετικά
με τις ειδικότητες του
Πολυτεχνείου Κρήτης
και την επιστημονική
κατάρτιση των αποφοίτων του,
Στην ενημέρωση της
πολυτεχνειακής κοινότητας για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των αποφοίτων μηχανικών και
τις τάσεις στην αγορά εργασίας,
Στην ανάπτυξη και
στήριξη της διασύνδεσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα και με
φορείς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

Για τελευταία
νέα και ανακοινώσεις του
Γραφείου Διασύνδεσης
που αφορούν
θέσεις εργασίας, υποτροφίες κ.τ.λ. πατήστε εδώ.
Μπορείτε να
ενημερώνεστε
επίσης από
τη σελίδα της
ΔΑΣΤΑ στο
Facebook
Ή στο twitter

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «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.

ΔΑΣΤΑ Πολ. Κρήτης
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Μονάδα Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Συνδυάζοντας την θεωρία και
την πράξη
Ο ρόλος της Μονάδας Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Κεντρικός στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) είναι η
προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του
επιχειρηματικού πνεύματος,
των δεξιοτήτων διαχείρισης
διαδικασιών οργάνωσης και
διοίκησης μονάδων, και της
εξοικείωσης των νέων σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων και προώθησης καινοτομίας και έρευνας και τεχνολογίας.
Για την υλοποίηση του στόχου η ΜΚΕ υλοποιεί δράσεις
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και δημιουργίας καινοτομικής κουλτούρας των φοιτητών των
τμημάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, συνδυάζοντας πρότερη εμπειρία υλοποίησης
παρεμφερών δράσεων για
να αναπτύξει το κατάλληλο
περιβάλλον για τη στήριξη
της καινοτομίας και υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών.
Υπεύθυνος Δράσης:
Αναπ. Καθηγητης
Βασίλείος Κελεσίδης
Μέλος ομάδας
υλοποίησης: Μπανανη
Νίκη

Χ ΡΗΣΙΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάρια
επιχειρηματικότητας
προς φοιτητές, αποφοίτους,
πολίτες των Χανίων
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας
των φοιτητών διοργάνωσε Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας στο αμφιθέατρο του Τμήματος Επιστημών στην
Πολυτεχνειούπολη. Οι 4 θεματικές ενότητες των σεμιναρίων είναι οι εξής:
Α. Έναρξη νέων επιχειρήσεων
Β. Νομικά θέματα έναρξης νέων επιχειρήσεων,
Γ. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση νέων
επιχειρήσεων,
Δ. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία.
Οι εισηγητές που συμμετείχαν στα σεμινάρια ήταν ο κ.
Κωνσταντίνος Κυρίτσης, αντιπρόεδρος της Young
Leaders και ιδρυτής της εταιρείας Studysmart.gr, ο κ.
Άγγελος Καραγκουνάκης, συνιδρυτής της NextStep, ο
κ. Θάνος Παράσχος, φοιτητής του Τμήματος ΜΗΧΟΠ,
συνιδρυτής της e-market O.E, ο κ. Αρτέμης Σαϊτάκης,
Διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου
Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), ο κ. Γιώργος Καλουτσάκης συνιδρυτής της MEDOTICS, ο κ. Γιάννης Χαραλαμπάκης, συνιδρυτής της NOVELTECH, δύο στελέχη από το Κέντρο
Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.ΕΛ.), ο κ. Ιωάννης
Μεθόδιος, τέως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας Συμβούλων Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληροφορικής ACCENTURE ΕΛΛΑΔΟΣ και ο κ. Αντώνης Ματσιτέλης, τέως Γενικός Διευθυντής της Johnson & Johnson Ελλάδος, ο κ. Ιωάννης Βουρδουμπάς, σύμβουλος
της Θερμοκοιτίδας Χανίων και Καθηγητής στα ΤΕΙ Κρήτης, η κα. Κλειώ Λακιωτάκη, συνεργάτης της Δ.Α.ΣΤΑ.
και του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης, ο κ. Αριστείδης Πιτταράς από τον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο κ. Βικέντιος και η κα.
Μαλάμω Μηλογιαννάκη, ιδιοκτήτες της Παστέλειον, η
κα. Νίκη Μπανανή, στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας, ο κ. Βασίλης Μουστάκης, Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ο κ. Βασίλης Κελεσίδης, επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για τελευταία
νέα και ανακοινώσεις της
Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικό
τητας πατήστε εδώ.
Μπορείτε να
ενημερώνεστε
επίσης από
τη σελίδα της
ΔΑΣΤΑ στο
Facebook

Ή στο twitter

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «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.

ΔΑΣΤΑ Πολ. Κρήτης
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Πρακτική άσκηση
στο Πολυτεχνείο
Κρήτης

Χ ΡΗΣΙΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενεργός συμμετοχή στην αγορά εργασίας
Οφέλη της πρακτικής άσκησης
Μέσω
της
πρακτικής
άσκησης οι φοιτητές του
Πολυτεχνείου
Κρήτης
έχουν τη δυνατότητα:
 να έρθουν σε πρώτη
επαφή με το εργασιακό περιβάλλον,
 να
αποκτήσουν
εμπειρία/ προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμα τους,
 να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον
 να αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση,
 να μελετήσουν συγκεκριμένα προβλήματα
του χώρου τους,
 να εφαρμόσουν στην
πράξη τις γνώσεις και
μεθόδους που έχουν
διδαχθεί,
 να αφομοιώσουν τις
νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης,
 να αυξήσουν την πιθανότητα
εύρεσης
εργασίας μετά την
αποφοίτηση τους.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή
της πρακτικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι η εξής:

Για τελευταία
νέα και ανακοινώσεις μην
ξεχνάτε να επισκέπτεστε
την ιστοσελίδα της Πρακτικής
Άσκησης
Μπορείτε να
ενημερώνεστε
επίσης από τη
σελίδα της
ΔΑΣΤΑ στο
Facebook
Ή το twitter

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «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.
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