Πρωτόκολλα Συνεργασίας
της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας
Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη
σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν
συνάψει συνεργασίες µε διάφορους φορείς που συνδέονται άµεσα ή
έµµεσα µε την αγορά εργασίας, όπως Ινστιτούτα και Επιµελητήρια κλπ.
Κύριος σκοπός της συγκεκριµένης δικτύωσης είναι η προώθηση της
δηµιουργικής απασχόλησης των φοιτητών και των αποφοίτων του
Ιδρύµατος.
Ήδη έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Συνεργασίας µε τις Δοµές
Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας άλλων Ιδρυµάτων αλλά και µε
άλλους φορείς όπως ενδεικτικά:

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε την Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων

Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την συνεργασία των δύο φορέων σε τοµείς
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας στον τοµέα τουρισµού, στην προώθηση της
απασχόλησης σε από κοινού υποβολή επιχειρησιακών προγραµµάτων κλπ.
ΔΑΣΤΑ, 15/3/2013 9:41:08 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας, σε θέµατα
που αφορούν στην εκπαίδευση ή/και στη σταδιοδροµία φοιτητών και νέων
αποφοίτων, στην αναγκαιότητα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών,
ανάπτυξη συνεργειών µέσα από την υιοθέτηση νέων εργαλείων και
βελτιστοποίηση του συντονισµού δράσεων δικτύωσης µε σκοπό τη µέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµακας, σε δράσεις σχετικές µε την
πρακτική άσκηση φοιτητών, την ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, την
υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηµατικών ιδεών καθώς και την προώθηση της
απασχόλησης.
ΔΑΣΤΑ, 15/3/2013 9:38:10 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας

Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο την µεγιστοποίηση των συνεργειών, τη
βελτιστοποίηση του συντονισµού και της διαχείρισης των δοµών και
δραστηριοτήτων που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, τη διεύρυνση και
ενίσχυση της δικτύωσης µε άλλα ιδρύµατα, την αγορά εργασίας και τους
πιστοποιηµένους φορείς προώθησης της απασχόλησης αλλά και γενικότερα, της
υποστήριξης της αποστολής και του ρόλου των ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των επιµέρους Δοµών της.
ΔΑΣΤΑ, 15/3/2013 9:34:32 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Το πρωτόκολλο έχει σκοπό να συνεργαστούν για τη συνένωση των δυνάµεών
τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών που έχουν αποκοµίσει από τη
µέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των παραπάνω στόχων,
παρέχοντας αµοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιµετώπιση όλων των συναφών
θεµάτων, και αναλαµβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
ΔΑΣΤΑ, 15/3/2013 9:31:44 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Το πρωτόκολλο έχει σαν στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφόρησης και
ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα ζητήµατα γύρω από τα οποία
δραστηριοποιούνται, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών, προς
διευκόλυνσή τους, τη συνεργασία για διοργάνωση ηµερίδων/συνεδρίων και
γενικότερα εκδηλώσεων (π.χ. εκδόσεις, εµφάνιση σε ΜΜΕ) µε στόχο τη διάχυση
πληροφορίας και ενηµέρωσης κ.α.
ΔΑΣΤΑ, 15/3/2013 9:23:05 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΤΕΙ
Πάτρας

Το πρωτόκολλο αφορά στην υλοποίηση κοινών δοµών και στρατηγικών, στην
ανταλλαγή απόψεων, δεδοµένων & εµπειριών καθώς και στην υλοποίηση στόχων,
βέλτιστων καλών πρακτικών και διάχυση πληροφοριών, αποτελεσµάτων κ.λπ.
Στόχο έχει την απασχόληση και την εν γένει σταδιοδροµία των φοιτητών των
συµβαλλοµένων µέσω της εξεύρεσης και ανάδειξης των καλύτερων
επαγγελµατικών λύσεων και κατευθύνσεων µε την διεύρυνση των οριζόντιων
επιχειρηµατικών ευκαιριών
ΔΑΣΤΑ, 15/3/2013 9:16:21 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΤΕΙ
Λάρισας

Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας µεταξύ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ
Λάρισας και της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας αποσκοπεί στη συνεργασία σε τοµείς
όπως της διασύνδεσης µε φορείς και επιχειρήσεις, στην πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων από κοινού, στη διεξαγωγή ερευνών και µελετών και τέλος στην
επιµόρφωση και ενηµέρωση των σπουδαστών.
ΔΑΣΤΑ, 6/6/2012 10:49:30 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

H ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας µε
τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας µε σκοπό τη συνένωση των δυνάµεών τους, την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών που έχουν αποκοµίσει από την µέχρι
τώρα δραστηριοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων των ΔΑΣΤΑ αλλά και
µε σκοπό την ανάληψη από κοινού σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων.
ΔΑΣΤΑ, 6/6/2012 10:45:59 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τη Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας

Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας µεταξύ της ΔΑΣΤΑ του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας έχει σαν
στόχο αφενός την ανάληψη από κοινού δράσεων και την ανάγκη αξιοποίησης των
υφιστάµενων δικτύων και αφετέρου την ενίσχυση της δικτύωσης µε άλλα οµοειδή
Τµήµατα αλλά και την αµοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών.
ΔΑΣΤΑ, 6/6/2012 10:40:19 πµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών - ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ

Το Λαϊκό Νοσοκοµείο είναι ένα τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο, το οποίο διαθέτει ένα
µείγµα Πανεπιστηµιακών Κλινικών και Κλινικών του ΕΣΥ, που το καθιστά
µοναδικό. Κλινικές, τµήµατα και εργαστήρια του νοσοκοµείου που παρέχουν
εξειδικευµένες υπηρεσίες και λειτουργούν ως κέντρα αναφοράς για διάφορα
νοσήµατα δέχονται φοιτητές όλων σχεδόν των τµηµάτων της Σχολής
Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας προκειµένου να
πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
ΔΑΣΤΑ, 30/4/2012 3:18:49 µµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε την Ευρωκλινική Αθηνών

Η Ευρωκλινική Αθηνών ιδρύθηκε το 1998 και προσφέρει υπηρεσίες υγείας, ως
Διαγνωστικό, Χειρουργικό και Θεραπευτικό Κέντρο. Διαθέτει διαγνωστικά
εργαστήρια, Αιµοδυναµικό εργαστήριο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
Καρδιολογική Μονάδα, κ.α. Η συνεργασία µε το ΤΕΙ Αθήνας αφορά στην
απασχόληση φοιτητών από όλα τα τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας
και Πρόνοιας που επιλέγουν την Ευρωκλινική για την πρακτική τους άσκηση.
ΔΑΣΤΑ, 30/4/2012 3:17:57 µµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε το Σισµανόγλειο Γενικό Νοσοκοµείο

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο» αποτελεί ένα πολυδιάστατο
εθνικό οργανισµό - σηµείο αναφοράς στην υπηρεσία της Υγείας της σύγχρονης
Ελλάδας. Από το 1985 εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. και µετατράπηκε και επίσηµα σε
Γενικό Νοσοκοµείο. Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά σχεδόν όλα τα
τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.
ΔΑΣΤΑ, 30/4/2012 3:16:50 µµ

•

Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών

Ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί σήµερα ένα από τους
µεγαλύτερους οµίλους του κλάδου Υγείας.
Η υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας του Ιατρικού Αθηνών µε το ΤΕΙ
Αθήνας εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεργασιών που η εταιρεία αναπτύσσει µε
τα Πανεπιστήµια και την Ακαδηµαϊκή κοινότητα και αποσκοπεί σε µια σειρά
ενεργειών και πρωτοβουλιών όπως:
o Συνεργασία για την προσέλκυση αποφοίτων µε υψηλό επίπεδο
κατάρτισης.
o Συµµετοχή σε ηµέρες καριέρας των Πανεπιστήµιων.
o Απασχόληση µεγάλου αριθµού φοιτητών (Trainees), που επιλέγουν το
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ για την “Πρακτική τους άσκηση”.
o Στήριξη των σπουδαστών, µε καθοδήγηση και χορήγηση στοιχείων στις
εκπαιδευτικές τους εργασίες.
Η συνεργασία αφορά σε όλα τα τµήµατα της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και
Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.
ΔΑΣΤΑ, 30/4/2012 3:10:30 µµ

•

Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τονΠανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών
Υγείας.
Η συνεργασία αφορά το τµήµαΕπισκεπτών /τριών Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας και
έχει σκοπό την από κοινού ανάπτυξη δράσεων των δύο πλευρών, την ενηµέρωση
των φοιτητών του Τµήµατος για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και την επιστηµονική δικτύωση µέσα από σεµινάρια και
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 8/3/2012 12:00:00 πµ

•

Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αµπελοοινικών Προϊόντων (Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων..
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ
Αθήνας και έχει σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του
τµήµατος για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής
απασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς

που οι σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από
σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 29/2/2012 12:00:00 πµ

•

Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τον Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος.
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας και έχει
σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του τµήµατος για τις
τάσεις της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης των
αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς που οι
σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση,
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από σεµινάρια και
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 24/2/2012 12:00:00 πµ

•

Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τον Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου. Η
συνεργασία αφορά το τµήµα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας
και έχει σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του
τµήµατος για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής
απασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς
που οι σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από
σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 21/2/2012 12:00:00 πµ

•

Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Διπλωµατούχων Αισθητικών
Ελλάδος(Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε την Οµοσπονδία Σωµατείων
Επαγγελµατιών Διπλωµατούχων Αισθητικών Ελλάδος.
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας
και έχει σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του

τµήµατος για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής
απασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς
που οι σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από
σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 9/2/2012 12:00:00 πµ

•

European University Cyprus

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύµφωνο συνεργασίας µε το το European
University Cyprus . Τα δύο µέρη συµφώνησαν να συνεργαστούν σε θέµατα όπου
διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και τα οποία καλύπτουν τις
θεµατικές ενότητες της Πρακτικής Άσκησης του Γραφείου Διασύνδεσης και της
Μονάδας Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ΔΑΣΤΑ, 1/2/2012 12:00:00 πµ

•

Universidade Nova de Lisboa

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύµφωνο συνεργασίας µε το Universidade
Nova de Lisboa. Τα δύο µέρη συµφώνησαν να συνεργαστούν σε θέµατα όπου
διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και τα οποία καλύπτουν τις
θεµατικές ενότητες της Πρακτικής Άσκησης του Γραφείου Διασύνδεσης και της
Μονάδας Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ΔΑΣΤΑ, 23/1/2012 12:00:00 πµ

•

Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α)

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύµφωνο συνεργασίας µε το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Τα δύο µέρη συµφώνησαν να συνεργαστούν
σε θέµατα όπου διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και τα οποία
καλύπτουν τις θεµατικές ενότητες της Πρακτικής Άσκησης του Γραφείου
Διασύνδεσης και της Μονάδας Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ΔΑΣΤΑ, 13/1/2012 12:00:00 πµ

•

Δήµος Αιγάλεω

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύµφωνο συνεργασίας µε τον Δήµο
Αιγάλεω. Τα δύο µέρη συµφώνησαν να συνεργαστούν σε θέµατα όπου
διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και τα οποία καλύπτουν τις
θεµατικές ενότητες της Πρακτικής Άσκησης του Γραφείου Διασύνδεσης και της
Μονάδας Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ΔΑΣΤΑ, 6/1/2012 12:00:00 πµ

•

Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων
Οινολόγων.
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ
Αθήνας και έχει σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του
τµήµατος για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής
απασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς
που οι σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από
σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 5/1/2012 12:00:00 πµ

•

Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής (Ε.Ξ.Α.Α)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής.
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας και
έχει σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του τµήµατος

για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής
απασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς
που οι σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από
σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 21/12/2011 12:00:00 πµ

•

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών.
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Φυσικοθεραπίας του ΤΕΙ Αθήνας και έχει σκοπό
την ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του τµήµατος για τις τάσεις
της αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης των
αποφοίτων του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς που οι
σπουδαστές µας θα µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση,
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από σεµινάρια και
εκπαιδευτικά προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 20/12/2011 12:00:00 πµ

•

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσµά (Ε.Α.Κ.Ν.Α.Κ.)

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε σύµφωνο συνεργασίας µε το Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσµά. Τα δύο µέρη συµφώνησαν να
συνεργαστούν σε θέµατα όπου διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και
τα οποία καλύπτουν τις θεµατικές ενότητες της Πρακτικής Άσκησης του
Γραφείου Διασύνδεσης και της Μονάδας Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ΔΑΣΤΑ, 15/12/2011 12:00:00 πµ

•

Σύνδεσµος Ελλήνων Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τον Σύνδεσµο Ελλήνων Επαγγελµατιών
Οργανωτών Συνεδρίων Η συνεργασία αφορά το τµήµα Τουριστικών
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας και έχει σκοπό την ανάπτυξη µηχανισµών
ενηµέρωσης των φοιτητών του τµήµατος για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις
δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τµήµατος,
πληροφορίες και στοιχεία για φορείς που οι σπουδαστές µας θα µπορούσαν να
πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
επιστηµονική δικ...
ΔΑΣΤΑ, 15/12/2011 12:00:00 πµ

•

Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών - Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α)

Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο της πράξης «Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
και των Δοµών της» του ΤΕΙ Αθήνας µε MIS 299927, που συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε σε
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τον Σύλλογο Επιστηµόνων Μαιών –
Μαιευτών Αθηνών.
Η συνεργασία αφορά το τµήµα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και έχει σκοπό την
ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης των φοιτητών του τµήµατος για τις τάσεις της
αγοράς εργασίας, τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης των αποφοίτων
του Τµήµατος, πληροφορίες και στοιχεία για φορείς που οι σπουδαστές µας θα
µπορούσαν να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και επιστηµονική δικτύωση µέσα από σεµινάρια και εκπαιδευτικά
προγράµµατα.
ΔΑΣΤΑ, 27/10/2011 12:00:00 πµ

