
Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης
Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 1ος όροφος
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
 2310 997340    -      gd@cso.auth.gr    -         http://www.dasta.auth.gr

Υπηρεσίες

1. Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης που σχετίζονται με θέματα:

☑ Σπουδών (υποτροφίες, μεταπτυχιακά)

☑ Απασχόλησης (γενικά ζητήματα εργασίας, αγγελίες θέσεων εργασίας)

2. Διοργάνωση Εκδηλώσεων:

☑ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

☑ Ημερίδες

☑ Συνέδρια

3. Συμβουλευτική σχετικά με:

☑ Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών

☑ Συνέντευξη επιλογής προσωπικού

☑ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

☑ Σχεδιασμό σταδιοδρομίας

☑ Σύνταξη συστατικών επιστολών κ.ά.

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης που ως κύριο στόχο έχει να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του να προσεγγίσουν ομαλά 
τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να διεκδικήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις 
σπουδές τους.

Έχοντας ως κύριο σκοπό την 
υποστήριξη των φοιτητών, 
λειτουργεί παρέχοντας 
ολοκληρωμένη και 
εξειδικευμένη πληροφόρηση 
και συμβουλευτική σε θέματα 
σπουδών, σταδιοδρομίας 
και προώθησης της 
απασχόλησης. Μέσω αυτών 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 
αποτελεί, ως ένα βαθμό, τη 
γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα 
στο Α.Π.Θ. και την αγορά 
εργασίας, την παραγωγή και 
την οικονομία γενικότερα.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ζωτικό τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά την επαφή των φοιτητών 
με τον εργασιακό χώρο συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Η δημιουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση, σε επαγγελματικό 
επίπεδο, των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που απέκτησαν οι 
φοιτητές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, με στόχο την 
ευκολότερη και επωφελέστερη 
ένταξη των αποφοίτων στο 
παραγωγικό σύστημα της 
χώρας. 

Επίσης, η απόκτηση εμπειριών 
από το χώρο εργασίας μπορεί 
να βοηθήσει στο σωστό 
επαγγελματικό προσανατολισμό 
του φοιτητή, ο οποίος, σε 
πολλές περιπτώσεις, δεν έχει 
ορίσει τους επαγγελματικούς 
του στόχους.
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Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ
1ος Όροφος
     2310 99 8810,  2310 99 7193, 2310 99 7136    -       praktiki@auth.gr    -          http://www.dasta.auth.gr

Υπηρεσίες

☑ Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με θέσεις Πρακτικής Άσκησης

☑ Λειτουργία βάσης δεδομένων φορέων Πρακτικής Άσκησης και φοιτητών

☑ Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει 
ως αποστολή την καλλιέργεια και ενίσχυση των θετικών στάσεων των φοιτητών απέναντι στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που βασίζονται σε καινοτόμες ιδέες, εμπλουτίζοντας το γνωστικό τους υπόβαθρο 
και προωθώντας την σύνδεσή τους με τον κόσμο του επιχειρείν.

Σκοπός της Μονάδας 
Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) είναι 
να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα τμημάτων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με μαθήματα 
επιχειρηματικότητας και 
με δράσεις που ενισχύουν 
την καλλιέργεια πνεύματος 
επιχειρηματικότητας και 
αξιοποίησης καινοτομιών. Στο 
πλαίσιο αυτό, δίδονται ευκαιρίες 
στους φοιτητές να προσεγγίσουν 
εισαγωγικά τις βασικές έννοιες 
της Επιχειρηματικότητας και της 
Καινοτομίας, να εκπαιδευθούν 

στην προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), να συμμετάσχουν σε ανοικτές δράσεις, καθώς να 
προβούν στην ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.,
Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων (γραφείο 204, 2ος όροφος κτιρίου ΝΟΠΕ)
Γραμματεία τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
    2310 99 6637    -        mke@auth.gr    -          http://www.dasta.auth.gr

Υπηρεσίες

☑   Σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα Επιχειρηματικότητας

 

☑   Ανοιχτές Δράσεις (εκδηλώσεις, ημερίδες)

☑   Δικτύωση, σύνδεση με τον κόσμο του επιχειρείν
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
αποτελεί μία νεοσύστατη, καινοτόμο δομή που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και εθνικών πόρων, με σκοπό να συμβάλει στη συνένωση και μετεξέλιξη των δομών του Πανεπιστημίου 
που αφορούν τη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη σύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας.  

Βασική αποστολή της ΔΑΣΤΑ είναι η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για θέματα που αφορούν τη διασύνδεση 
και εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των 
επαγγελματικών τους προοπτικών και την ευκολότερη ένταξη στην αγορά εργασίας.  

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ:

✓ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στους αποφοίτους

✓ προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα γνωριμίας με το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής
        σταδιοδρομίας 

✓ συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ενισχύοντας, μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
       της πρακτικής άσκησης και της καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας, τη διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης στον
       επαγγελματικό στίβο

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους πράξεις:

Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ Α.Π.Θ.

Βασική καινοτομία αποτελεί ο σχεδιασμός και η δημιουργία του ολοκληρωμένου κεντρικού πληροφοριακού 
συστήματος ΔΑΣΤΑ, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της 
απαραίτητης πληροφορίας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διευκόλυνση της 
εξυπηρέτησης των φοιτητών/αποφοίτων, καθώς μέσω αυτού μπορούν πλέον να:

  ✓ αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως το Βιογραφικό Σημείωμα, η αίτηση για 

  ✓  αναζητούν διαδικτυακά θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα

    ✓  αποκτούν προσωποποιημένη πληροφόρηση για θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες, εκδηλώσεις και άλλα

            

Επίσης, η ΔΑΣΤΑ χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media), όπως το Facebook και το Twitter, προκειμένου 
να βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τους φοιτητές και τους αποφοίτους.

Για να επωφεληθείτε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας προσφέρει η ΔΑΣΤΑ και οι επιμέρους πράξεις επισκεφθείτε 
το διαδικτυακό τόπο: 

                                                                                    http://www.dasta.auth.gr

Οι συνεργάτες της ΔΑΣΤΑ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 
    2310 99 4009    -        dasta@auth.gr    -         http://www.dasta.auth.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

για Πρακτική Άσκηση κ.ά.

νέα που τους αφορούν, ανάλογα με το επιστημονικό τους πεδίο
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