∆ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ ΟΠΑ

Προσωποποιηµένη
Εξυπηρέτηση
µε Σύγχρονα Μέσα

Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(∆ΑΣΤΑ ΟΠΑ) δηµιουργήθηκε το 2010 προκειµένου να συντονίσει τις ενέργειες και τις
υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου για την προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδροµίας των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων του.

Στόχος όλων των συνεργατών της ∆ΑΣΤΑ
είναι να παρέχουµε στους φοιτητές
προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση µε
επαγγελµατισµό και αξιοποίηση νέων
µέσων και τεχνολογιών από όλες τις
επιµέρους υπηρεσίες.

ΔΑΣΤΑ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
φοιτητών σε θέµατα επαγγελµατικής
αποκατάστασης και σταδιοδροµίας, οι
δικτυακοί τόποι όλων των επιµέρους
Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ),
∆ιασύνδεσης (Γ∆), Επιχειρηµατικότητας
και Καινοτοµίας (ΜΚΕ) επιτρέπουν
στους φοιτητές να εγγραφούν και
να συνδέονται µε το Πληροφοριακό
Σύστηµα της ∆ΑΣΤΑ, µέσω του οποίου
µπορούν:
να αποκτούν πρόσβαση σε χρήσιµα έγγραφα και αρχεία, όπως π.χ. οδηγοί σύνταξης βιογραφικού, µελέτες
για την απασχόληση, εκθέσεις για νέα επαγγέλµατα,
οδηγοί επιχειρηµατικότητας και υλικό σχετικών µαθηµάτων.
να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται δικά τους έγγραφα, όπως π.χ. Βιογραφικά Σηµειώµατα, Συστατικές Επιστολές, Αιτήσεις Συµµετοχής σε εκδηλώσεις,
Φόρµες Αίτησης για Πρακτική Άσκηση.
να αναζητούν διαδικτυακά διαθέσιµες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης µε επιλογή κριτηρίων και να
λαµβάνουν πληροφόρηση για αγγελίες και κλάδους
που τους ενδιαφέρουν.
να αποκτούν προσωποποιηµένη πληροφόρηση µε
λέξεις – κλειδιά ανάλογα µε τα πεδία επαγγελµατικής
αποκατάστασης ή επιχειρηµατικότητας που τους ενδιαφέρουν.

.dasta.aueb.gr

Στο πλαίσιο αυτό, υπό τη ∆ΑΣΤΑ λειτουργούν οι τρεις
επιµέρους µονάδες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επαγγελµατικές επιλογές για τους φοιτητές και τους
αποφοίτους, δηλαδή:

Γραφείο
Διασύνδεσης

Μονάδα
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας

Γραφείο
Πρακτικής
Άσκησης

Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΟΠΑ εξυπηρετεί τους φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους δια μέσου
των επιμέρους μονάδων ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και σημαντικές δράσεις μεταξύ των μονάδων όπως:
 ο ετήσιος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου φοιτητές, ερευνητές και
νέοι απόφοιτοι υποβάλλουν τις ιδέες τους, συνεργάζονται με
μέντορες, εκπαιδεύονται σε θέματα επιχειρηματικότητας και
τελικά διαμορφώνουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, οι
οποίες αξιολογούνται από ειδικούς και υποστηρίζονται από τις
δομές του ΟΠΑ για περαιτέρω ανάπτυξη.
 οι Ημέρες καριέρας Start –Up που σκοπό έχουν τη στήριξη
των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου σε επίπεδο

Επιπλέον, τα γραφεία διαθέτουν σελίδες και λογαριασµούς
σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) για καλύτερη ενηµέρωση των φοιτητών και την ενίσχυση των
επαφών τους µε απόφοιτους και µελλοντικούς συνεργάτες από επιχειρήσεις.
Επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας και συνδεθείτε
µε το Πληροφοριακό Σύστηµα για να αποκτήσετε πρόσθετες υπηρεσίες και ωφέλειες από τη συνεργασία σας µε
τη ∆ΑΣΤΑ.

 το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, που ενισχύει τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης των φοιτητών και πρόσφατων
αποφοίτων του ΟΠΑ φέρνοντάς τους αποτελεσµατικά σε
επαφή µε οργανισµούς και επιχειρήσεις.
 το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που προωθεί την απασχόληση των φοιτητών για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές ιδέες των φοιτητών και νέων αποφοίτων και προωθεί την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία ως µια εναλλακτική επαγγελµατική επιλογή καριέρας.

απασχόλησης και τη διασύνδεσή τους με νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups). Μέσω της συγκεκριμένης
διοργάνωσης φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος
σπουδών αλλά και απόφοιτοι του ΟΠΑ έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας σε μία start up ενώ οι φοιτητές που
έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης μπορούν να αποκτήσουν
εμπειρία εργασίας σε μία νεοφυή επιχείρηση μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου.
 στρατηγικές συνεργασίες με φορείς της αγοράς για τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης προκειµένου να υπάρξει
συστηματική στήριξη και συνεργασία από οργανισμούς και
επιχειρήσεις σε θέµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης των
φοιτητών του ΟΠΑ και ενίσχυση της απασχόλησης γενικότερα.

Η οµάδα µας
“Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.”

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΟΠΑ,
Ελπίδος 13 (3ος όροφος), 104 34, Αθήνα
Τηλ. : 210 8203803 / E-mail : dasta@aueb.gr / http://www.dasta.aueb.gr

Η οµάδα της ∆οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας είναι στη διάθεση των φοιτητών και των πρόσφατων αποφοίτων του Πανεπιστηµίου, ευελπιστώντας να τους υποστηρίξει στην προσπάθεια επαγγελµατικής αποκατάστασης είτε
απευθείας είτε δια µέσου των τριών επιµέρους µονάδων που προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta@aueb.gr ή να επισκεφτείτε το Γραφείο στην
οδό Ελπίδος 13. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203806.

http://www.dasta.aueb.gr
Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης ‘∆οµή
Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας ΟΠΑ’ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η αποστολή μας
Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ, συγκεντρώνει
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό,
και αφού τις επεξεργαστεί, τις γνωστοποιεί
στους φοιτητές/αποφοίτους μέσω αγγελιών
απασχόλησης που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ποικίλα θέματα όπως
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μεταπτυχιακές σπουδές, κ.ά. Παράλληλα διοργανώνει
ενημερωτικές εκδηλώσεις που στοχεύουν στην
κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου, διευκολύνοντάς
τους στην πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας (όπως οι Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Επίσης διοργανώνει κύκλους
εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα
οποία εμπλουτίζονται συνεχώς και στα οποία
οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Η οµάδα µας
Η οµάδα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης
συνδυάζει πολυετή εµπειρία και κατάρτιση σε
θέµατα σταδιοδροµίας και βρίσκεται
στη διάθεσή σας για σχετικές πληροφορίες.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση career@aueb.gr ή να
επισκεφτείτε το Γραφείο στο
Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, Πατησίων 76.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203216.

http://www.career.aueb.gr

KENTΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ

Υπηρεσίες
Γενική πληροφόρηση για την αγορά εργασίας
• Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και
δημοσίευση αγγελιών απασχόλησης για την Ελλάδα και
το εξωτερικό
• Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού
• Ανάπτυξη και προώθηση σχετικού υλικού (Οδηγοί Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης, Βιβλιογραφία σχετική με
την αγορά εργασίας, Ενημερωτικό έντυπο για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, κ.ά.)
• Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. Ημέρες Επαγγελματικού
Προσανατολισμού)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Ατομικές συναντήσεις με αντικείμενο που καθορίζεται
από τους ίδιους τους φοιτητές/αποφοίτους (π.χ. πλάνο
καριέρας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ενημέρωση για τις ανάγκες της αγοράς, προετοιμασία για την
διαδικασία της συνέντευξης & εικονικές συνεντεύξεις,
πρόσβαση και τεχνικές αναζήτησης στην αγορά εργασίας, κτλ.).
• Ομαδικές συναντήσεις 5-6 ατόμων με αντίστοιχα αντικείμενα
• Αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων (π.χ. Ψυχομετρικά
Τεστ)
Πληροφόρηση για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Στοχευμένη παροχή πληροφόρησης με βάσει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του φοιτητή ή αποφοίτου και τις διαθέσιμες επιλογές εντός και εκτός Ελλάδας
• Υποστήριξη των φοιτητών στην διαδικασία πριν και κατά
την διάρκεια της αίτησης
• Συνεχής ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με παραρτήματα ενημερωτικών κέντρων εκπαίδευσης διαφόρων
χωρών
Διοργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων
• Ποικιλία θεμάτων όπως CV και Συνοδευτική Επιστολή, Βελτίωση Τεχνικών Συνέντευξης, Χρήση των ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας, Αυτογνωσία και
Λήψη Αποφάσεων, κτλ.
• Εισηγήσεις αξιόλογων στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς
• Ολιγομελείς ομάδες συμμετεχόντων
Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων
• Διερεύνηση αναγκών φοιτητών και αποφοίτων
• Εκδηλώσεις με περιεχόμενο το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες ανάγκες τους

Η αποστολή μας
Αποστολή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
είναι να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη
και τη μετάβαση των ασκούμενων φοιτητών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή.
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς όλα
τα τμήματα του ΟΠΑ έχουν θεσμοθετήσει τη
Πρακτική Άσκηση και την έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Υπηρεσίες
Στο ΟΠΑ λειτουργεί Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
(ΚΓΠΑ). Το ΚΓΠΑ προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης θέσεων
Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές του ΟΠΑ μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ το οποίο συνδέεται άμεσα με το Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι βασικές
αρμοδιότητες και δραστηριότητες του ΚΓΠΑ εστιάζονται
στα εξής:
•

•

Η οµάδα µας
Η ομάδα των συνεργατών του Κεντρικού
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται
στη διάθεση σας για παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών και πληροφόρησης για το πρόγραμμα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση internship@aueb.gr ή να μας
επισκεφτείτε στο γραφείο μας στην οδό
Ελπίδος 13, 10434, Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 8203813, 815, 825 / Fax: 210 8203828.

http://www.internship.aueb.gr

Συγκέντρωση, επεξεργασία στοιχείων και αξιολόγηση
των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την
απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους
Άσκηση.

ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜοΚΕ ΟΠΑ)
Η αποστολή μας
Αποστολή της Μονάδας είναι η συνεχής
προαγωγή του καινοτόμου πνεύματος και
η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα
πρώτα στάδια, με την παροχή συστηματικών
υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα
και στο κοινωνικό σύνολο. Υποστηρίζει και
συντονίζει όλες τις δράσεις καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ.

Υπηρεσίες
Η ΜοΚΕ του ΟΠΑ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς, αναπτύσσοντας αντίστοιχες δράσεις και υποδομές:

Εκπαίδευση με τις εξής δράσεις:
Προώθηση της βιωματικής εκπαίδευσης με διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων business game, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένων σεμιναρίων, δικτύωσης και σύνδεσης με την πράξη.

•

Παροχή επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού, πρόσκληση
ομιλητών σε μαθήματα, συστηματική ενημέρωση διδασκόντων και πλαισίωση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε όλα τα τμήματα του ΟΠΑ.

Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο και
δικτύωση με τις εξής δράσεις:
•

Συστηματική ανάπτυξη συνεργασιών και σύνδεση με το
Δίκτυο Μεντόρων.

Διοργάνωση διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης
σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Κέντρου ACEin (Athens Center for
Entrepreneurship and Innovation www.acein.gr) του
ΟΠΑ.

•

Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας
Start-Up».

•

Διοργάνωση τακτικών εκδηλώσεων δικτύωσης για τις
επιχειρηματικές ομάδες που αναζητούν συνεργάτες/
συν-ιδρυτές (Meet-Team-Go, Match & Develop).

Πρόσβαση στο Κέντρο Γνώσης της ΜοΚΕ με Οδηγούς
Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων, Λογισμικό Ανάπτυξης Χρηματο-οικονομικού πλάνου για επιχειρηματικά σχέδια, Κεφάλαια Διδασκαλίας επίκαιρων θεμάτων
και Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

•

•

•

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης, εποπτείας
και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής
Άσκησης.

•

•

Διοργάνωση σεμιναρίων προετοιμασίας για τη
Πρακτική Άσκηση σε κάθε περίοδο πρακτικής.

•

Συντονισμό των προγραμμάτων Π.Α. των τμημάτων
του ΟΠΑ με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Αποτελούμενη από καθηγητές, ειδικούς
επιστήμονες και στελέχη με γνώση και
εκτενή εμπειρία στους τομείς της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας, η ομάδα μας βρίσκεται
στη διάθεσή σας για την παροχή πληροφοριών και
τη σύνδεση με τις υπηρεσίες μας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση mke@aueb.gr ή να
επισκεφτείτε το γραφείο μας στην
οδό Ελπίδος 13, 3ος όροφος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203803.

http://www.mke.aueb.gr

Υποστήριξη στην έναρξη της πορείας των νέων επιχειρηματικών ομάδων μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου
ACEin (Athens Center for Entrepreneurship). Το ACEin
προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης,
χώρου συνεργασίας, τεχνικής και επιχειρηματικής υποστήριξης (όπως σε θέματα μάρκετινγκ, ανάπτυξης πρωτοτύπου, νομικά) καθώς και την αναγκαία δικτύωση για
ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή/και καινοτόμων νέων επιχειρήσεων.

•

Διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ
ΟΠΑ καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος
Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Η οµάδα µας

•

•

Πρόσκληση διακεκριμένων επιχειρηματιών και στελεχών και νέων αναπτυσσομένων επιχειρήσεων για παρουσιάσεις σε μαθήματα, εκδηλώσεις και επιχειρηματικούς διαγωνισμούς.

•

Διοργάνωση διήμερων εντατικών εργαστηρίων (Bootcamp) όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται με υποστήριξη μεντόρων και καθηγητών, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες.
Διοργάνωση του Ετήσιου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ, όπου οι συμμετέχοντες φοιτητές ή
απόφοιτοι αναπτύσσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια
μέσω μίας συστηματικής διαδικασίας επιτάχυνσης με
δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring).

Υποστήριξη συμπληρωματικών δράσεων του
ΟΠΑ
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσουν τα επιμέρους
Τμήματα και Εργαστήρια του ΟΠΑ στον τομέα της νέας επιχειρηματικότητας, όπως:
•

Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας για
μαθητές Λυκείου (http://yes.aueb.gr).

•

Τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας Ennovation (http://www.ennovation.gr).

•

Την κατεύθυνση «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»
του ΠΜΣ ΜΒΑ International (http://www.imba.aueb.gr/
node/118).

Πρακτική Άσκηση σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups).

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα
πρώιμα στάδια με τις εξής δράσεις:
•

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ
υποστηρίζει τομείς με σημαντική ανάπτυξη όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες δομές της
ΔΑΣΤΑ, για την προσφορά των υπηρεσιών της. Επίσης συνεργάζεται με τους καθηγητές / ερευνητές του ΟΠΑ για την
υποστήριξη της εκπαίδευσης, έρευνας και σχετικών πρωτοβουλιών τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Συνεργασίες

ΔΑΣΤΑ
Γραφείο
Διασύνδεσης

Μονάδα
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας

Γραφείο
Πρακτικής
Άσκησης

Η ΜοΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις συνέργιες και
συνεργάζεται συστηματικά με επιλεγμένους συνεργάτες
και πρωτοβουλίες όπως το Orange Grove της Ολλανδικής
Πρεσβείας στην Αθήνα, το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ
Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.Ε.Λ.), ΜοΚΕ Ελληνικών ΑΕΙ, θερμοκοιτίδες
(όπως το INNOVATHENS του Δήμου Αθηναίων) και άλλους
αξιόλογους φορείς και οργανισμούς, πολλαπλασιάζοντας
τις ευκαιρίες ανάπτυξης των επωφελουμένων της.

