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Δ.Α.ΣΤΑ.

Πολυτεχνείου Κρήτης

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

Στηρίζοντας τον
φοιτητή στη πράξη
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του
Πολυτεχνείου Κρήτης υπηρετώντας το βασικό της στόχο, τη δημιουργία με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο, εργαλείων και υπηρεσιών που θα παρέχουν στους ωφελούμενους εφόδια και δυνατότητες να γνωρίσουν το
περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκδίδει το ηλεκτρονικό αυτό ενημερωτικό δελτίο για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος, αλλά και όλων όσοι σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
Μέσα από το παρόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο
μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την
αγορά εργασίας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και σχετίζονται με τις επιμέρους δομές της Δ.Α.ΣΤΑ.,
το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και

Επιχειρηματικότητας.
Για περισσότερες και πιο πρόσφατες ανακοινώσεις σας
προτρέπουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των νέων
της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας: http://
www.tuc.gr/dasta-news.html ή να εγγραφείτε στην υπηρεσία RSS της Δ.Α.ΣΤΑ. Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο Facebook
( https://www.facebook.com/DASTA.TUC) ή στο twitter
(https://twitter.com/dasta_tuc)
Καλή ανάγνωση και καλές διακοπές,
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου
Κρήτης

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
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Πολυτεχνείου Κρήτης

ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΗ
Δ.Α.ΣΤΑ.

Η πύλη του Πολυτεχνείου Κρήτης προς την αγορά εργασίας

Φεστιβάλ εκπαίδευσης
Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και
ο σύλλογος BEST (Board of European Students of
Technology) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σχεδιάζουν
τη διοργάνωση εκδηλώσεων, με απώτερο σκοπό
τον εντοπισμό προτάσεων για τον εμπλουτισμό
των εφοδίων που παρέχονται στους φοιτητές στη
διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να αντεπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής και της κοινωνίας.
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εκδηλώσεων,
έχουν καταγραφεί πέντε βασικοί άξονες θεματολογίας.
Σας προτρέπουμε να αξιολογήσετε τους άξονες αυτούς, καθώς και να καταγράψετε, εφόσον επιθυμείτε, οποιαδήποτε επιπλέον διάσταση.
Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Πατήστε εδώ για να μας πείτε τη γνώμη σας.

Χρήσιμες ανακοινώσεις
Πατήστε πάνω στον τίτλο για να μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο



Νέος Κύκλος του "Φυτωρίου Ιδεών"- Υπόβαλε πρόταση!



Επισημάνσεις από την εσπερίδα Επιμελητηρίων-Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κρήτης



Ηλεκτρονικό εργαλείο συσχέτισης δεξιοτήτων φοιτητών με δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις



Συμπεράσματα από τη 2η Συνάντηση Δικτύου ΔΑΣΤΑ στο Βόλο



Οι νικητές του Διαγωνισμού ‘Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2012’



Νεανική Δημιουργία Καινοτομία 2012



Υποτροφίες ιδρύματος Fulbright για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014



3ος Διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» της Εθνικής Τράπεζας

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.

ΔΑΣΤΑ Πολ. Κρήτης
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