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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
Το τρέχον εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται με την
απασχόληση, τη σταδιοδρομία και την επιχειρηματικότητα. Οι δράσεις αυτές διοργανώθηκαν για σύνολο των
φοιτητών του Ιδρύματος, από τη Δ.Α.ΣΤΑ., το Γραφείο
Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, τη Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας και το κεντρικό γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του
Πολυτεχνείου Κρήτης, σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα,
υγεία, ευτυχία και ένα γεμάτο αισιοδοξία και δημιουργικότητα 2013!
Χρόνια Πολλά!

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώνουμε τα ραντεβού μας για τις μελλοντικές εκδηλώσεις!
Εγγραφείτε στην υπηρεσία RSS της Δ.Α.ΣΤΑ. ή διασυνδεθείτε μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο Facebook ( https://www.facebook.com/DASTA.TUC) ή στο
twitter (https://twitter.com/dasta_tuc) για να μαθαίνετε
τα νέα μας!
Καλή ανάγνωση,
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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ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΗ
Δ.Α.ΣΤΑ.

Η πύλη του Πολυτεχνείου Κρήτης προς την αγορά εργασίας
Δράσεις που ολοκληρώθηκαν το χειμερινό εξάμηνο 2012-13
Βιωματικά εργαστήρια για την ενίσχυση γενικών δεξιοτήτων μηχανικών
Η Δ.Α.ΣΤΑ. και το Πολυτεχνείο Κρήτης
διοργάνωσαν τα Βιωματικά Εργαστήρια για την ενίσχυση των γενικών
δεξιοτήτων των φοιτητών στο Γραπτό και Προφορικό λόγο καθώς και
την Εργασία σε Ομάδα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των δεξιοτήτων
αυτών κατά την φοιτητική και επαγγελματική πορεία των Μηχανικών όλων των
ειδικοτήτων. ΝΕΑ τμήματα θα ξεκινήσουν μετά την εξεταστική Ιανουαρίου. Μάθετε περισσότερα…
«Και μετά τι;”
H Δ.Α.ΣΤΑ. διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό
την παρουσίαση του συνόλου των δράσεων της και των
επιμέρους δομών (Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας,
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) με έμφαση στις υπηρεσίες τους προς φοιτητές. Ταυτόχρονα, φοιτητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους
από τις δομές. Μάθετε περισσότερα…
Σχεδιασμός σταδιοδρομίας
Το Γ.Δ.Σ. πραγματοποίησε, βιωματικό σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με
θέμα «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας: Αυτογνωσία, διερεύνηση επιλογών, λήψη απόφασης, στοχοθεσία και υπέρβαση εμποδίων» . Μάθετε περισσότερα...
Βιογραφικό Σημείωμα και Προφίλ LinkedIn
Το Γ.Δ.Σ. πραγματοποίησε βιωματικό σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα «Βιογραφικό Σημείωμα & Προφίλ
LinkedIn» - Εργαστήριο «Φτιάχνω το δικό μου LinkedIn». Μάθετε περισσότερα... 

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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Η πύλη του Πολυτεχνείου Κρήτης προς την αγορά εργασίας

Συνέχεια...

Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής
Το Γ.Δ.Σ. διοργάνωσε Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με θέμα «Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής». Μάθετε περισσότερα...
Στα σεμινάρια του Γ.Δ.Σ. διανέμεται κάθε φορά σχετικό με τη
θεματική ενότητα υλικό.
Εκπαιδευτική εκδρομή
Η Μ.Κ.Ε. διοργάνωσε στις
4/12/12 εκπαιδευτική εκδρομή, στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και
στην εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στο Ηράκλειο. Μάθετε περισσότερα...

2ος Κύκλος Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
Η Μ.Κ.Ε. διοργάνωσε και φέτος το , με στόχο πάντα
την ενίσχυση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας
των νέων, σεμινάρια με θεματικές ενότητες που περιελάμβαναν: ευκαιρίες και υποστήριξη επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικά σχέδια και εμπειρίες νέων επιχειρήσεων, παράγοντες επιτυχίας & σύγχρονες μορφές
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη επιχειρηματικών
ιδεών. Μάθετε περισσότερα...
Φυτώριο Ιδεών
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατατέθηκαν στα
πλαίσια του 2ου Κύκλου Υλοποίησης του Φυτωρίου Ιδεών της Μ.Κ.Ε. Εγκρίθηκαν 4 προτάσεις: LE₲ODOMEΝέο Δομικό Υλικό, Βελτιστοποίηση Πειραματικού Οχήματος Μηδενικής Εκπομπής Ρύπων, Διαδικτυακή κοινωνική
πλατφόρμα διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων με σύστημα καταγραφής
επιδόσεων, Daedalus -Iπτάμενη πλατφόρμα συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών. Μάθετε περισσότερα...
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